
قانون معادن افغانستان یکی از جنجالی ترین طرح های 
پیشنهادی حکومت به شورای ملی، سرانجام از سوی 

مجلس سنا تایید شد.  
روز  عمومی  نشست  در  افغانستان  سنای  مجلس 
تصویب  به  که  را  کشور  معادن  قانون  خود  یکشنبه 

مجلس نماینده گان کشور رسیده بود، تأیید کرد.
سناتورها  آرای  اکثریت  با  افغانستان  معادن  قانون 
مورد تأیید قرار گرفت و تنها »ابطال قراردادهای آثار 

باستانی« به آن اضافه شد.
گفتنی است این قانون برای 3 بار به نشست عمومی 
پارلمان افغانستان آورده شده بود که به غیر از 3 ماده 
اختالفی در تاریخ 13 ثور مورد تصویب این مجلس 

قرار گرفت.
اکنون  حکومت  افغانستان،  معادن  قانون  اساس  بر 
می تواند تمام معادن را به شرکت های داخی و خارجی 
که منافع ملی افغانستان را در نظر بگیرند، اجاره دهد.
این در حالی است که پیش از این برخی از قراردادهای 

را  آن  سود  اکثر  و  نبوده  قانونی  افغانستان  در  معادن 
شرکت های واسطه در اختیار می  گرفتند.

عدم تصویب قانون معادن در کشور، باعث فساد اداری 
با  سویی  از  و  بود  شده  آن  قراردادهای  در  گسترده 
تصویب این قانون، پارلمان و مجلس سنای افغانستان 
حق نظارت بر قراردادها و چگونگی استخراج معادن 

این کشور را نیز به دست آوردند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

یک عضو پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی:

کـرزیجـنجالبرپامیکــند

به  عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور روز یکشنبه 
رسانه های محلی گفت: 8 کودک طی شبانه روز گذشته 
بر اثر جاری شدن سیل در شهرستان دولینه والیت غور 

جان باخته اند.
خطیبی افزود: سیل خسارات مادی زیادی نیز در این 
والیت بر جای گذاشت و 120 راس دام را تلف کرد.
سخنگوی والی غور گفت:...              ادامه صفحه 6

شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات خواهان برکنای و مجازات 
کارمندان متقلب کمیسیون مستقل انتخابات شده اند.

نهادهای داخلی ناظر بر انتخابات افغانستان روز گذشته نشست 
مشترکی در کابل برگزار کردند و با استفاده از تجربه های شان از 
دور اول انتخابات، برای برگزاری انتخابات شفاف در دور دوم به 

کمیسیون های انتخاباتی پیشنهادهایی را ارایه کردند.
»متقلب«  کارمندان  برکناری  بر  پیشنهادها،  فهرست  این  در 
بیشترین  که  آمده  و  شده  تاکید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

شکایت های انتخاباتی از این کارکنان بوده است.
متقلب  افراد  این  مجازات  خواهان  افغانستان  انتخابات  ناظران 
را  کارمندان جدید  که  انتخابات خواستند  کمیسیون  از  و  شدند 

استخدام کنند....                                        ادامه صفحه 6

دو  ارزیابی  یک  از  پس  افغانستان  امنیتی  مقام های 
امنیت  که  دادند  اطمینان  امنیتی،  وضعیت  از  هفته یی 
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را به خوبی تامین 
پای  به  خاطر  اطمینان  با  دهنده گان  رای  تا  می کنند 

صندوق های رای بروند.
روز  که  نشستی  در  دفاع  وزیر  محمدی،  اهلل  بسم 
یک شنبه )28 ثور/ 18 می( به منظور ارزیابی امنیت 
گفت:  بود،  شده  برگزار  کابل  در  انتخابات  دوم  دور 
»آماده گی کامل داریم که امنیت دور دوم انتخابات را 
مانند دور اول تامین کنیم. در دور اول دشمنان مردم 
افغانستان اخطار دادند، هشدار دادند و تهدید به مرگ 
کردند، اما مردم فداکاری کردند و قهرمان اصلی مردم 

افغانستان بودند.«

دور اول انتخابات در 16 حمل برگزار شد و براساس 
بود  سرد  هوا  زمان  آن  نظامی،  کارشناسان  اظهارات 
پاکستان  در  شان  پناهگاه های  به  زمستان ها  طالبان  و 

می روند.
می شود،  برگزار  جوزا   24 در  دوم  دور  انتخابات  اما 
و جنگجویان  می شوند  فعال  دوباره  طالبان  که  زمانی 
کشتزارها،  و  باغ ها  از  استفاده  با  می توانند  گروه  این 
حمالت شان را در برابر نیروهای امنیتی شدت بخشند.
اما مقام های امنیتی گفتند تالش می کنند کمبودی های 
امنیتی که در دور نخست انتخابات محسوس بود، رفع 
ارتش  ستاد مشترک  رییس  کریمی،  شود. شیر محمد 
در این نشست گفت: »نواقص و غلطی )اشتباه( هایی 
که ما در جریان انتخابات دور اول مالحظه کردیم، در 

که  کنیم  می  تاکید  و  ایم  کرده  برجسته  ارزیابی خود 
تمام خالءها را پر می کنیم. ما از صفر شروع نمی کنیم 
بلکه در ادامه آماده گی های قبلی نواقص خرد و ریزه 
را حل می کنیم.«...                          ادامه صفحه 6
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پس  پاکستانی ها 
مورد  در  پرسش برانگیز  خاموشِی  ماه ها  از 
جانب دارِی  عدم  سرانجام  افغانستان،  انتخابات 
خود را یک بارِ دیگر نشان دادند و با صراحِت 
دیپلماسی،  عرف  نظرداشِت  در  بدون  و  لهجه 
آیندۀ  رییس جمهوری  از  را  خواست های خود 

افغانستان بیان داشتند. 
سرتاج عزیز مشاور شورای امنیت ملِی پاکستان 
به تازه گی گفته است که دولت آیندۀ افغانستان، 
باید پست هایی را در اختیارِ طالبان قرار دهد و 
این گروه را در قدرت شریک سازد. آقای عزیز 
گفته که دولت آیندۀ افغانستان نباید از پاکستان 
انتظار مهار طالبان را در خاِک آن کشور داشته 
واکنش  به  می تواند  موضوع  این  چون  باشد، 

طالبان پاکستانی منجر شود.
در  پاکستانی  دیگِر  مقام  یک  حال،  همین  در   
که  است  گفته  نیز  کشور  این  خارجۀ  وزارت 
دولِت آینده شانس بیشتری برای گفت وگوهای 
حالی  در  اظهارات  این  دارد.  طالبان  با  صلح 
احمدرشید  این،  از  پیش  که  می شوند  بیان 
با  گفت وگو  در  پاکستانی  مطرِح  روزنامه نگار 
یکی از رسانه های غربی در مورد موضع پاکستان 

افغانستان گفته  انتخاباِت  در قبال 
گذشته،  خالف  این بار  که  بود 
در  که  ندارد  تالش  پاکستان 
موضع گیری  افغانستان  انتخاباِت 
حمایِت  نامزدی  از  هم  یا  و  کند 
این  گفتۀ  به  دهد.  نشان  را  خود 
هرگونه  پاکستانی،  روزنامه نگار 
در  خاص  نامزدی  از  حمایت 
می تواند  افغانستان،  انتخابات 
و  بینجامد  پاکستان  ضررِ  به 
علیه  را  مرز  آن سوی  پشتون های 

دولِت این کشور قرار دهد. 
اما مثل این که طوالنی شدِن روند 
صبر  کاسۀ  افغانستان،  انتخابات 
و  کرد  لبریز  هم  را  پاکستانی ها 
سیاست های  همان  با  کشور  این 
اعالم  افغانستان  مورد  در  پیشین 
که  موضعی  آن هم  نمود،  موضع 
نشانه های  می توان  تعمق  کمی  با 
داخلِی  امور  در  مداخله  روشِن 
دید.  آن  در  را  دیگر  کشور  یک 
موضع گیری  و  رویکرد  چنین 
بدون شک نمی تواند با هنجارهای 
در  آن هم  سیاسی،  و  دیپلماتیک 
برابر یک همسایۀ دیوار به دیوار، 

قابل توجیه و دفاع باشد. 
پاکستانی  مقام های  نظر  به 
داخلی  امور  در  می گویند  که 
دخالت  نمی خواهند  افغانستان 
دارد؟  معنایی  چه  دخالت  کنند، 
آیا دخالت غیر از این است که در 
ساختار قدرِت سیاسِی یک کشور 
گروه های  حضورِ  و  سهم  خواهان  مستقل، 
با مطرح کردن  دهشت افکن شویم؟... پاکستان 
نتایجی  به چه  طالبان، می خواهد  خواست های 

دست پیدا کند؟ 
که  طرف  هر  از  را  پاکستانی  مقام های  سخناِن 
بخوانیم، از آن ها بوی مداخله و تثبیت جایگاه 
می رسد.  مشام  به  افغانستان  سیاست های  در 
که  دهد  نشان  می خواهد  این شیوه  با  پاکستان 
تروریستی  گروه های  حامِی  عنوان  به  هنوز 
عمل می کند و حتا به نماینده گی از این گروه ها 
سخن می گوید. اگر چنین خواستی را مقام های 
آیا  بخواهند،  پاکستان  دولت  از  افغانستان 
مقام های آن کشور در برابر چنین خواستی آرام 
خواهند نشست و آن را حِق یک کشورِ همسایه 

تعبیر خواهند کرد؟
از  افغانستان  دولت  خواست  که  همان گونه   
طالباِن  دادن  سهم  بر  مبنی  پاکستان  دولت 
پاکستانی در قدرت سیاسِی آن کشور می تواند 
نادرست و نامشروع باشد، خواست پاکستانی ها 
میزان  همان  به  افغانستان  آیندۀ  دولت  از  نیز 

نامشروع و مداخله جویانه است. 
پاکستان به چه حقی می خواهد برخی والیاِت 

کند  اهدا  تروریستی  گروه های  به  را  افغانستان 
در حالی که خودش حاضر نیست جلو ورود 
اگر  بگیرد؟  افغانستان  خاِک  به  را  مسلح  افراد 
چوکی های  افغانستان  آیندۀ  دولت  باشد  قرار 
کند،  تقسیم  میان کشورهای همسایه  را  دولتی 
سازوکارهای  و  انتخابات  به  نیازی  چه  آن گاه 
دموکراتیک در افغانستان وجود دارد؟ از سوی 
بیفتد،  اتفاقی  چنین  که  باشد  قرار  اگر  دیگر 
کشورهای بزرگ تر و نیرومندتری در منطقه و 
در همسایه گی افغانستان قرار دارند که می توانند 
نقش موثرتری در مسایل افغانستان بازی کنند، 
آن گاه چه نیاز است که دولت افغانستان این همه 

ناز همسایۀ جنوبی خود را بکشد؟
می گویند »چیزی را که به خود نمی پسندی، به 
دیگران هم مپسند«. اگر از این زاویه به مواضع 
صورت  به  کنیم،  نگاه  پاکستانی  دولت مرداِن 
کرده اند.  عدول  اخالق  خط  از  آن ها  واضح 
پاکستان چیزی را برای افغانستان می خواهد که 

خودش خواهاِن آن برای خود نیست. 
که  کرده اند  فراموش  پاکستان  دولت مردان 
آفریدند.  در 16 حمل حماسه  افغانستان  مردم 
نرسید،  قطعی  نتیجۀ  به  انتخابات  که  هرچند 
ولی در موارد مختلف نتیجۀ انتخاباِت افغانستان 
بود. در 16 حمل، مردم  پیام های آن روشن  و 
افغانستان عماًل گروه های تروریستی و بنیادگرا 
را با حضور بی سابقۀ خود در پای صندوق های 
رای شکست دادند. به گفتۀ یک مقام امریکایی، 
انجام  سال  سیزده  در  کشور  آن  که  را  چیزی 
روز  یک  در  افغانستان  مردم  نتوانست،  داده 
بنیادگرا  به گروه های  این که  یعنی  دادند،  انجام 
و  دموکراسی  به  و  گفتند  »نه«  تمامیت خواه  و 
ارزش های مردم ساالرانه »آری«. مردم افغانستان 
توانایی  که  دادند  نشان  انتخاباِت 16 حمل  در 
حضور  بدون  حتا  را  خود  کشورِ  از  دفاع 
 16 درس های  این ها  دارند.  خارجی  نیروهای 
آن ها  از  جهان  کشورهای  باید  که  بود  حمل 
بهره می بردند، ولی می بینیم که برای برخی از 
کشورها این درس ها خالی از لطف بوده است. 
پاکستان عماًل شکست سیاست  های خود را در 16 
حمل دید و حاال برای این که دست پرورده های 
خود را به دور از بازی های قدرت در افغانستان 
را  خود  خواست های  آن ها  از  نیابت  به  نبیند، 
از دولِت آینده مطرح می کند. پاکستان می داند 
کرزی  رییس جمهور  دولت  آینده،  دولت  که 
آسیب پذیر  که مشروعیت سیاسِی  بود  نخواهد 
و شکننده داشته باشد و در تعامالت منطقه یی 
ببرد.  رنج  روانی  اختالِل  از  خود،  جهانی  و 
حاال  از  اگر  که  کرده  درک  به خوبی  پاکستان 
برای طالبان زمینه سازی نکند، فردا با روی کار 
آمدن دولِت جدید در افغانستان، این گروه ها بار 
این  حاال  همین  چنان که  شد،  خواهند  دوشش 
کشور در مرداِب بنیادگرایی و تروریسِم جهانی 

غرق شده است. 
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لحاظ  از  هم  و  سیاسی  لحاظ  از  هم  دوم،  دور  انتخابات 
مدیریتی، با چالش های بسیاری مواجه است؛ اما چالش های 
امنیتی، یکی از مهم ترین چالش هاست که می تواند بر رونِد 

انتخابات تأثیر بگذارد.
مبارزات  روان،  سال  جوزای  اوِل  تاریخ  به  است  قرار 
انتخاباِت دور دوم، میان داکتر عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی 
نیز  امنیتی  وضعیِت  از  نگرانی ها  اما  شود؛  آغاز  احمدزی 
حمالِت  افزایش  و  هوا  شدِن  گرم  زیرا  است.  گرفته  باال 
انتحاری و انفجارِی طالبان در مناطق مختلف، این نگرانی 
را برجسته کرده است که دور دومِ انتخابات با چالش های 
بیشتری روبه رو می شود. اگرچه نیروهای امنیتی کشور در 
توانستند  به خصوص در روز رای دهی  انتخابات  اوِل  دور 
برای  دشمن  به  مجالی  و  دهند  انجام  قدری  قابِل  کار  که 
برهم زدِن انتخابات ندهند؛ اما نگرانی های روزافزون نسبت 
انتخاباِت دور دوم هم چنان پابرجاست و آماده گی های  به 

بسیار زیادی را می طلبد.
انتخابات  هرچند مقام های پولیس از تأمین امنیت در روزِ 
به مردم اطمینان می دهند؛ اما مردم می خواهند که نهادهای 
امنیت  انتخاباتی،  کارزارهای  مدِت  تمامِ  در  کشور  امنیتِی 
بتوانند سهم شان را در فعالیت های  تا مردم  را تأمین کنند 
انتخاباتی ادا کنند و نامزدان هم با دِل جمع به رقابت های 

انتخاباتی شان بپردازند.
امنیتِی کشور می گویند که برای  با وصِف این که نهادهای 
دورِ دوم همۀ آماده گی های الزم را دارند و زمینه را برای 
رفتِن مردم به پای صندوق های رای  مساعد می سازند؛ اما 
در  پلچرخی  بازداشتگاه  از  طالب  زندانِی  یک هزار  رهایی 
این  به میان آورده است که  این گمان را  چند روز پیش، 
رهاشده گان که به طور حتم بخشی از آن ها دوباره به طالبان 
انتخابات موثر  ایجاد وحشت در روزهای  می پیوندند، در 

تمام شوند. 
به شدت  دوم،  دور  انتخاباِت  آستانۀ  در  طالبان  رهاسازی 
بر حجِم نگرانی های مردم افزوده و این می تواند از میزان 
مشارکت بکاهد. اما نکتۀ دیگر این است که امنیِت انتخابات 
در دور دوم، از دو جناح مورد تهدید قرار دارد. از یک سو 
طالبان اند که به عنوان مخالفاِن روند مردم ساالری و دشمنان 
دور  در  گروه  این  می کنند.  مشکل سازی  افغانستان  صلِح 
نخسِت انتخابات، ناکام شد و نتوانست هیچ اختاللی در امر 
برگزاری ایجاد کند؛ از این رو این بار در صددِ جبراِن گذشته 
و کسب رضایِت ولی نعمتاِن خویش اند. اما در طرف دیگر، 
نگاه و عمل کرد سیاسِی برخی حلقات در درون حکومت 
برگزار  شفاف  گونۀ  به  انتخابات  نمی خواهند  که  است 
شود و انتقال قدرت، به صورت کاماًل مشروع و دل چسپ 
که  است  امنیتی  بنادهای  بر  بنابراین،  بگیرد.  صورت 
شجاعانه و هوشیارانه وضعیِت حساِس کشور را درک کنند 
و آماده گی های الزم  را برای مقابله با هر حرکِت مخرب و 

تهدیدآمیز بگیرند.
یک  در  و  آرامش  کماِل  در  اول  دورِ  در  انتخابات  گرچه 
اما  برگزار گردید؛  مردم  پُرشورِ  با حضور  مطلوب  فضای 
انتخاباِت دورِ دوم در یک موقعیِت زمانی و سیاسِی کاماًل 
تحرِک  نیز  هوا  شدِن  گرم  با  و  می شود  برگزار  متفاوت 
از  می یابد.  افزایش  باالیی  میزاِن  به  نیروهای دهشت افکن 
نهادهای  به خصوص  حکومت  که  است  شایسته  این رو 
امنیتی کشور از همۀ جنجال های سیاسی عبور کنند و  با 
برگزاری  زمان  تا  امنیتی،  الزم  تدابیر  گرفتِن  روی  دست  
پُرشور  افکار عمومی را آمادۀ حضورِ  انتخابات دور دوم، 

در انتخابات سازند.
کشور  امنیتِی  نهادهای  که  دارند  انتظار  افغانستان  مردمِ 
به دست  انتخابات  اوِل  دور  از  که  تجربه یی  به  توجه  با 
از  که  مضاعفی  تهدیدهای  همۀ  با  دوم  دور  در  آورده اند، 
جانب طالبان وجود دارد، دست به دسِت هم داده، امنیِت 
انتخابات را به بهترین شکِل ممکِن آن تأمین کنند. ما باور 
نمی تواند  هرگز  خشونت طلبان  دهشت افکنِی  که  داریم 
سازد  بی اعتنا  سیاسی شان  به سرنوشِت  نسبت  را  ما  مردمِ 
و مطمئنًا افغانستانی ها یک بارِ دیگر در انتخابات حماسه 
بر  خویش  آرای  با  را  نظرشان  مورد  نامزد  و  می آفرینند 

کرسِی ریاست جمهوری می نشانند! 

امنیِتدوِردوِمانتخاباترا

تأمینکنیـد!

پاکستان عماًل شکست 
سیاست  های خود را در 16 
حمل دید و حاال برای این 

که دست پرورده های خود را 
به دور از بازی های قدرت در 

افغانستان نبیند، به نیابت 
از آن ها خواست های خود 
را از دولِت آینده مطرح 

می کند. پاکستان می داند 
که دولت آینده، دولت 

رییس جمهور کرزی نخواهد 
بود که مشروعیت سیاسِی 

آسیب پذیر و شکننده داشته 
باشد و در تعامالت منطقه یی 

و جهانی خود، از اختالِل 
روانی رنج ببرد. پاکستان 

به خوبی درک کرده که اگر از 
حاال برای طالبان زمینه سازی 
نکند، فردا با روی کار آمدن 
دولِت جدید در افغانستان، 

این گروه ها بار دوشش 
خواهند شد، چنان که همین 
حاال این کشور در مرداِب 

بنیادگرایی و تروریسِم جهانی 
غرق شده است
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وزیر امور خارجه روسیه در یک برنامه تلویزیونی در رابطه 
با مالقات اخیر خود با رهبر پیشین کوبا در سفر به آن کشور 
گفت: فیدل کاسترو 88 ساله پیگیر تمام اتفاقاتی است که در 

سراسر دنیا در حال رخ دادن است.
وزیر  الوروف،  سرگئی  اینترفاکس،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  بریلیوف  سرگئی  با  مصاحبه اش  در  روسیه  خارجه  امور 
رهبر  کاسترو،  فیدل  البته  گفت:  روسیه  تلویزیون  یک  کانال 
پیشین کوبا از نظر جسمانی ضعیف تر شده است اما شما باید 
سرزندگی  و  قاطعیت  چشمانش  در  می دیدید.  را  چشمانش 
مشخص بود. چشمان وی برق می زد. او هر اتفاقی را که در 
پیگیری می کند؛ رخدادهای  به مو  بیفتد مو  دنیا  از  هر جایی 
باکتری ای توسط دانشمندان  از کشف  اوکراین، حتی  کریمه، 

که به کاهش دمای زمین کمک می کند، با خبر است.
وزیر امور خارجه روسیه افزود: کاسترو همچنین قضاوت های 
ماهرانه ای درباره اکتشافات گاز و چگونگی تاثیر آن در صنعت 

انرژی جهان دارد.
جراحت های  از  و  دارد  سن  سال   88 او  داشت:  اظهار  وی 
عمیقی رنج می برد. او کسی است که قطعا در حال حاضر در 

بهترین شرایط جسمانی اش قرار ندارد.

عالنجنگنیجریهوهمسایگانشعلیهبوکوحرام
همراهی  با  تا  متعهد شدند  و همسایگانش  نیجریه 
که  بوکوحرام  گروه  شبه نظامیان  علیه  یکدیگر 

ربایندگان 270 دختر محصل هستند، بجنگند.
به گزارش صدای روسیه، »پائول بیا«، رییس جمهوری 
کامرون این همکاری دولت نیجریه و همسایگانش 
گروه  این  علیه  جنگ«  »اعالن  را  بوکوحرام  علیه 

شبه نظامی دانست.
در  نیجریه  رییس جمهوری  جاناتان«،  »گودالک 
جمهوری  بنین،  از  خود  همتایان  با  دیدار  جریان 
چاد، کامرون و نیجر در پاریس تالش برنامه ریزی 
شده برای مقابله با این سازمان را که مقصر کشته 
ربوده  و  میالدی  جاری  سال  در  تن   2000 شدن 
شدن بیش از 200 دختر محصل است، مورد تایید 

قرار داد.
درست چند ساعت پس از این نشست، این گروه 
کامرون  در  را  دیگر  شدید  حمله  یک  شبه نظامی 
انجام داد که طی آن یک کارگر چینی کشته و 10 
تن دیگر ربوده شدند و این مساله تهدید منطقه ای 
از  اهمیت تر  با  را  نظامی  شبه  گروه  این  جانب  از 

گذشته کرد.
فرانسه در جریان  اوالند، رییس جمهوری  فرانسوا 
گفت:  پاریس  در  غیرعلنی  روزه  نیم  نشست  یک 
کارهایی  چه  سازمان  این  که  بوده ایم  آن  شاهد  ما 
تهدید  را  غیرنظامیان  آن ها  دهد.  انجام  می تواند 
می کنند، به مدارس یورش می برند و غیر نظامیان را 
در بسیاری از کشورها می ربایند. فرانسه نیز یکی از 

قربانیان این سازمان بوده است.
در  نشست  این  جریان  در  نیز  جاناتان  گودالک 
گروه  یک  تنها  درگیر  بوکوحرام  گفت:  پاریس 
از  بلکه همانند یک گروه  تروریستی محلی نیست 
در غرب  القاعده  و  می دهد  انجام  عملیات  القاعده 
آفریقا است. ما تعهدات خود را برای یک رویکرد 
کشورهای  همکاری  بدون  داده ایم.  نشان  منطقه ای 
غرب آفریقا نمی توانیم این تروریست ها را از میان 

برداریم.

از  پیش  انگلیس  خارجه  امور  وزیر  هیگ،  ویلیام 
نیجریه  ارتش  گفت:  پاریس  در  نشست  این  آغاز 
سازمان  نظامی  شبه  گروه های  این  با  مقابله  برای 
نظامی  مشاوره  می تواند  انگلیس  است.  نشده  دهی 
ابوجا  دولت  به  ارتش  این  ساختار  به  کمک  برای 

ارایه کند.
در همین حال، ادریس دبی، رییس جمهوری چاد 
این  با  مقابله  برای  کننده  تعیین  اقدامات  نیز گفت: 

اوضاع در نیجریه در حال انجام است تا یک جنگ 
تمام عیار علیه بوکوحرام صورت داده شود.

فرانسوا اوالند نیز با اعالم اینکه هیچ اقدام عملیاتی 
قطعی اعالم نشده، گفت: تهدیدی جدی و خطرناک 
از جانب بوکوحرام علیه منطقه، آفریقا و اروپا وجود 

دارد.
پائول بیا، رییس جمهوری کامرون نیز گفت: ما بر 
تحکیم و اقدامات تعیین کننده خود برای مقابله با 

تاکید  دیگر  بار  بوکوحرام  یورش های  و  حمالت 
می کنیم.

گفت:  غربی  دیپلمات  منبع  یک  حال  همین  در 
اصلی ترین نتیجه از این نشست این است که منطقه 
از مشکلی که مدت هاست آن را تنها مشکل داخلی 
نیجریه می دانسته، مطلع شده است. در حال حاضر 

این مشکل فراتر از مرزهای ابوجاست.
خارجه  امور  وزیر  معاون  شرمن،  وندی  همچنین 

امریکا در امور سیاسی گفت: جهان از احوال دختران 
بوکوحرام  این  اما  است  مطلع  شده  ربوده  محصل 
است که چنین مشکلی را به وجود آورده است. ما 
همگی با یکدیگر همکاری می کنیم و براین مساله 
متمرکز هستیم این مساله متوقف نمی شود. چرا که 
تروریسم مرز نمی شناسد. ما در حال انجام فعالیت 
به  را  خود  کار  بتوانیم  تا  هستیم  جامعه  روشی  به 

خوبی انجام دهیم.

الوروف:

 فیدل کاسترو همچنان 
پیگیر تحوالت جهان است

درخواست ها از نخست وزیر منتخب 
هند برای بهبود روابط با مسلمانان

مقام ارشد سازمان ملل: 
اوکراین به نقطه بی بازگشت نزدیک می شود

پایین ترین تعداد نمایندگان مسلمان 
در پارلمان هند از سال 1952

یک مقام ارشد سازمان ملل متحد 
افزایش  میان  در  که  است  گفته 
تنشها بین نیروهای امنیتی و جدایی 
به  اوکراین  روسیه،  طرفدار  طلبان 
نزدیک  بازگشت«  عدم  »نقطه 

می شود.
دبیرکل  معاون  سیمونویچ،  ایوان 
سازمان ملل متحد در امور حقوق 
بی بی سی  با  مصاحبه  در  بشر، 
کنونی  بحران  که  است  گفته 
اوکراین با شرایط جنگ داخلی در 
 1٩٩0 دهه  در  سابق  یوگوسالوی 

شباهت زیادی دارد.
گزارشهای رسیده از شرق اوکراین 
حاکی از آن است که درگیری میان 
طلبان  جدایی  و  دولتی  نیروهای 

در  درگیریها  این  داشته اند.  ادامه  تبار  روس 
هفته های اخیر دهها نفر کشته بر جای گذاشته اند.
در  دولتی  اداری  ساختمانهای  طلبان  جدایی 
جنوب و جنوب شرق اوکراین را تسخیر کرده و 

از آن کشور اعالم جدایی کرده اند.
در  دونتسک  منطقه  در  طلبان  شنبه جدایی  روز 
عنوان  به  را  بورودای  آلکساندر  اوکراین  شرق 
نخست وزیر »جمهوری مردمی دونتسک« تعیین 

کردند.
مردمی  جمهوری  که  است  گفته  بورودای 
فدراسیون  در  عضویت  درخواست  دونتسک 

روسیه را خواهد داد.

گفته  اوکراین  بحران  درخصوص  سیمونویچ 
مناسب  اقدام  اگر  که  نگرانم  واقعا  »من  است 
عدم  نقطه  به  کشور  آن  نگیرد،  انجام  فوری  و 

بازگشت نزدیک خواهد شد.«
قرار است انتخابات سراسری ریاست جمهوری 
در روز یکشنبه آینده )2٥ می( در اوکراین برگزار 
برگزاری  که  دارد  اذعان  سیمونویچ  اما  شود 

انتخابات »بسیار مشکل« خواهد بود.
شورشیان  با  گفتگو  از  اوکراین  مرکزی  دولت 
جدایی طلب خودداری می کند و جدایی طلبان 
هم می گویند که آنها تا زمانی که دولت مرکزی 
به »اشغال« شرق آن کشور پایان ندهد با دولت 

وارد مذاکره نخواهند شد.

به دنبال پیروزی ملی گرایان هند در انتخابات پارلمانی، نشریات 
امریکایی  و هندی از نخست وزیر منتخب این کشور خواستند 
تا به مسلمان ها نزدیک تر شده و از لفاضی نفاق انگیز علیه آنها 

خودداری کند
یک نشریه آمریکایی روز شنبه به نارندرا مودی، نخست وزیر 
منتخب هند هشدار داد که اگر می خواهد به اهداف اقتصادی اش 
این  در  را  مذهبی  تفرقه های  نباید  برسد،  هند  بازسازی  برای 

کشور گسترش دهد.
مسلمانان  از  بسیاری  نیویورک تایمز،  روزنامه  گزارش  طبق 
هندی، نارندرا را به دلیل عدم موفقیت در توقف تظاهرات های 
خونین ضد مسلمانان در سال 2002 که به مرگ بیش 1000 تن 

منجر شد، سرزنش می کنند.
در همین راستا مسلمانان که در هند اقلیت محسوب می شوند، 
نگران هستند که با روی کار آمدن نارندرا مودی شرایط آن ها 

از شرایط فعلی نیز وخیم تر شود.
قتل عام  نگرانی واشنگتن در خصوص  به  اشاره  با  نشریه  این 
بودند،  مسلمانان  اکثرا  آن  قربانیان  که  هند  گوجرات  ایالت 
نوشت که مودی نزدیک به یک دهه از دریافت روادید برای 
سفر به آمریکا محروم مانده بود، اما اکنون دولت آمریکا قصد 
با دولت هند همکاری  اقتصادی  به ویژه در موضوعات  دارد 
کرده و باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه مودی 

را به کاخ سفید دعوت کرد.
این در حالی است که هم اکنون نیز تبعیض علیه مسلمانان هند 
بسیار شدید بوده تا حدی که بسیاری از مسلمانان هندی برای 
یافتن شغل، خانه و همچنین دریافت وام با مشکالت عدیده ای 

روبرو هستند.
شکست  با  جهان  انتخابات  بزرگ ترین  در  مودی  پیروزی 
ملی گرای  حزب  بود.  همراه  کنگره  حاکم  حزب  فاجعه بار 
که  باشد  حزبی  تنها  سال   30 از  پس  توانست  جاناتا  بهاراتیا 

اکثریت کرسی های پارلمان را بدست می آورد.

تعداد  دادند،  گزارش  هندوستان  رسانه های 
برای  کشور  این  پارلمان  در  مسلمان  نمایندگان 
پارلمانی  انتخابات  برگزاری  زمان  از  بار  نخستین 

در سال 1٩٥2، به پایین ترین حد خود رسید.
شانزدهمین دوره مجلس عوام پارلمان هندوستان 
حالی  در  داشت  مسلمان خواهد  نماینده   24 تنها 
که دوره قبلی 30 نماینده مسلمان در این مجلس 

حضور داشتند.
پارلمان  در  مسلمان  نمایندگان  حضور  میزان 
به سال 1٩٥2، 3  آن  هندوستان در دوره نخست 
اما میزان حضورشان در ربع قرن  / 4 درصد بود 
اخیر بین پنج تا شش درصد بود. در همین حال در 
انتخابات پارلمانی سال 1٩80 این میزان به باالترین 

حد خود یعنی 3 / ٩ درصد یا 4٩ تن رسید.
هیچ  هند  پارلمان  شانزدهم  دوره  اساس،  براین 
از  یا  اوتارپرادش  ایالت  از  مسلمانی  نماینده 
ماهاراشترا که جمعیت کثیری از مسلمانان در آن 

ساکن هستند، در خود نخواهد داشت.
به  آن ها  از  مسلمان  نمایندگان  که  ایاالتی  تنها 
مجلس عوام دوره شانزدهم راه پیدا کرده اند شامل 
هند  کشمیر  و  جامو  تن(،  )هشت  غربی  بنگال 
)چهار تن(، بیهار )چهار تن(، کراال )سه تن(، آسام 
)دو تن( و آندرا پرادش، تامیل نادو و الکشادویپ 

)هر کدام یک تن( هستند.



4. آراسته و مرتب باشید.
به تناسب کار و سمتی که دوست دارید داشته باشید لباس بپوشید، 
بخش  پوشیدن،  لباس  طرز  و  آراسته گی  دارید.  االن  که  کاری  نه 
را تشکیل می دهد. سعی  از شما  دیگران  از درک و تصور  مهمی 
کنید هر روز چند دقیقه یی را به آراستن خودتان اختصاص دهید. 
اگر موهای تان تمیز و مرتب به نظر برسد، دهان تان خوش بو باشد 

و هر روز اصالح کنید، نیمی از راه را رفته اید. 
اگر هنوز هم اهمیت ظاهر و آراسته گی برای تان اثبات نشده است، 
این تمرین ذهنی را انجام دهید: در ذهن خود، یکی از همکاران تان 
که دیروز با او غـذا خوردید را تجسم کنید. آیا لباسی که به تن 
شاید  یادتان هست؟  را  و صورتش  موی ها  یا وضعیت  بود  کرده 
دقیقًا یادتان نباشد که چه پوشیده بود، اما مطمینًا می توانید نوع و 
سبک لباس پوشیدنش را به خاطر بیاورید. آن نوع و سبک لباس 

به  پوشیدن همان تأثیری است که او بر شما داشته است. با این که افراد معموالً 
طور کامل و با جزییات وضعیت ظاهر شما را به خاطر نمی سپارند، اما یک درک 
و حس خاص از وضعیت ظاهری شما در ذهن نگه می دارند که با گذشت هفته ها 
و ماه ها ایجاد می شود. پس سعی کنید تجسمی مثبت از ظاهر خودتان در ذهن 

همه ایجاد کنید.

5. عدد بقیه را بدانید.
اما این که بدانید بقیه  الزامی است،  با این که باخبر بودن از منطقۀ کاری خودتان 
از  کپی  یک  ماه  هر  اگر  باشد.  مفید  برای تان  می توانید  هم  می کنند  کار  چه طور 
وضعیت مالی شرکت به شما می دهند، آن را جزء به جزء بررسی کنید. با مطالعۀ 
دقیق آن می توانید درک خوبی از روند پیشرفت کلی شرکت و هم چنین بخش های 
مختلف به دست آورید. برای بررسی و مطالعۀ ایمیل ها و نامه ها و پیام هایی که 
درمورد سایر بخش ها دریافت می کنید، چند دقیقه در روز وقت بگذارید. به خاطر 
داشته باشید، هدف نهایی همۀ بخش ها، باال بردن سود اقتصادی نیست، اما همۀ 
بخش ها اهدافی برای خود دارند که با عدد قابل شمارش هستند. باید بتوانید به 

بخش های مختلف درصورت ارتقای کاری و پیشرفت تبریک بگویید.

6. عدد خودتان را بدانید.
اگر می خواهید دقیق به نظر برسید، باید دقیق باشید. راه دقیق بودن در کار این 
است که اعداد را بدانید. اگر از مسایل مالی، کار و سایر اعداد و ارقام داخل و 
خارج شرکت باخبر باشید، نسبت به آن هایی که مطلع نیستند، ارجحیت دارید. 
قرار  اختیارتان  در  جلسات   برای  خوبی  اطالعات  این که  بر  عالوه  مسأله  این 
مثال،  عنوان  به  باشید.  باخبر  شرکت  پیشرفت  روند  از  می شود  باعث  می دهد، 
دانستن وضعیت مالی بخش خودتان، به شما کمک می کند بفهمید چه زمانی بهتر 

است برای درخواست کمک هزینه برای پروژه ها به رییس تان نزدیک شوید.
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حتا اگر منافع بلندمدِت دموکراسی را کنار 
بگذاریم که ممکن است تحقِق آن دهه ها 
را در بر بگیرد، پذیرفتن حکومت نظامی 
در کابل یک عمل کوته بینانه خواهد بود. 
در طول جنگ سرد، واشنگتن اغلب زیر 
نام دفاع از دموکراسی، جانِب رژیم های 
از  اگر  راهبرد  این  گرفت.  را  استبدادی 
اتحاد  نگه داشتن  دور  مورد  در  سویی 
سوی  از  بود،  موفق  شوروی  جماهیر 
کرد،  تضعیف  را  امریکا  اعتبار  دیگر 
احساسات ضد غربی در جهاِن در حال 
است  ممکن  و  داد،  پرورش  را  توسعه 
ملی گرایی  افزایش  به  غیرمستقیم  به طور 
افراطی  سیاسی  جنبش های  و  فرقه یی، 
لفاظی های  از  سرخورده  افراد  میاِن  در 

دموکراسی کمک کرده باشد. 
زورمندان،  به  تکیه  با  این،  بر  عالوه 
سیاست خارجی امریکا به یک شخصیِت 

حاکمان  این  می شود.  وابسته  واحد 
دست  از  را  خود  اعتبار  زمان  مرور  به 
ترک  ناچاری  در  را  قدرت  و  می دهند 
می گویند. واشنگتن به همین شکل بازندۀ 
از  پس  اگر  بود  افغانستان خواهد  میدان 
شکست  در  افغانستان  ارتش  به  کمک 
را  افغانستان  مردم  طالبان، حمایت  دادن 
اگر واشنگتن می خواهد  از دست بدهد. 
تأثیر بلندمدت در افغانستان داشته باشد ـ 
چیزی که برای برقراری ثبات در پاکستان 
با  را  خود  ارتباط  باید  ـ   است  حیاتی 
مردم افغانستان برقرار کند، نه فقط با چند 

افسر نظامی. 

راهکارهای ضد کودتا  
 از آن جا که منافع واشنگتن در پیش گیری 
این  است،  نهفته  افغانستان  در  کودتا  از 
کشور باید یک سری سیاست های “ضد 
آینده در  ماه ها و سال های  کودتا” را در 
که  کشور هایی  از  بسیاری  بگیرد.  نظر 
جمله  از  بودند،  مواجه  کودتا  خطر  با 
مانند  راهکارهایی  با  عراق،  و  کلمبیا 
توازن  بین المللی،  پیمان های  به  پیوستن 
امنیتی  از سازمان های  پشتیبانی  و  قومی، 
گرفته اند.  را  کودتا  وقوع  جلو  دیگر، 
برای  تاکتیک ها  این  از  برخی  اگرچه 
دموکراسی زیان بار است، اما در صورتی 
که در ترکیب با دیگر اقدامات الزم برای 

روند،  کار  به  دولت  مشروعیت  تقویت 
دموکراسی  به حفظ  نهایت  در  می توانند 

در افغانستان کمک کنند.
ضد  استراتژی های  موثرترین  از  یکی 
وفاداری های  از  بهره برداری  کودتا، 
غیرنظامی  رژیم   است.  فرقه یی  و  قومی 
قومی یی  گروه های  از  ترکیبی  به  باید 
را  آن  از  دفاع  توانایی  که  باشد  متکی 
باشند.  داشته  گروه ها  دیگر  برابر  در 
اغلب  قومی  گروه  یک  به  متکی  رژیم 
قابل  غیر  و  غیردموکراتیک  سرکوب گر، 
برای  علوی ها  تالش  می باشد.  اعتماد 
حفظ انحصار قدرت در سوریه، نمونه یی 
افغانستان  دولت  است.  راهبرد  این  از 
شاید بتواند متکی به ارتش کاماًل پشتون  
هزاره ها  تاجک ها،  است  بعید  اما  باشد، 
و  ازبک ها و دیگران که در برابر طالبان 
پشتون جنگیده اند، یک ارتش پشتون را 

بپذیرند.  خوش بختانه، جامعۀ بین المللی 
برای  را  مختلف  اقوامِ  از  مرکب  ارتشی 

افغانستان توصیه کرده است.
تعادل بین تاجک  ها و پشتون ها مهم ترین 
نیروی  یک  عنوان  به  ارتش  عامل حفظ 
است.  دموکراتیک  اقتدار  تحت  ملی 
راه اندازی  عالقه مند  اگر  پشتون  افسران 
یک کودتا باشند، حمایت افسران تاجیک 
را با خود نخواهند داشت و یا بالعکس. 
تنوع قومی در صفوف ارشد حتا ممکن 
کند.  کودتا کمک  از  به جلوگیری  است 
هم  خطرهایی  ارتش  در  قومی  تعادل 
دارد - اگر ارتش تجزیه شود، در امتداد 
خطوط قومی خواهد بود. اما در صورتی 
غیرنظامی  قدرت  به  وابسته  ارتش  که 
باقی بماند، تنوع قومی آن سنگر اساسی 
افغانستان،  بود.   خواهد  کودتا  برابر  در 
ناتو، و سیاست گذاران ایاالت متحده باید 
ترفیع های  و  انتصاب ها  ناظر  نزدیک  از 
تا  باشند  افغانستان  ارتش  ارشد  افسران 

تعادل قومی در آن مراعات شود.
از  پشتیبانی  کودتا،  ضد  دوم  استراتژی 
اگر  است.  دیگر  امنیتی  سرویس های 
ارتش منظم به دنبال کودتا باشد، می توان 
جلو آن را با نیروهای گارد ملی، پولیس، 
گرفت.   اطالعاتی  سرویس های  یا  و 
شبیه  بسیار  که  افغانستان،  ملی  پولیس 
فرمان  تحت  است،  ژاندارمری  یک  به 

وزارت داخله عمل می کند، هر چند هنوز 
بودجه، آموزش، و تجهیزات کافی ندارد 
که بتواند در برابر ارتش بایستد.  دولت 
برای  نیز  را  محلی  نیروهای  افغانستان 
است،  داده  تشکیل  طالبان  برابر  در  دفاع 
و  است  کم  خیلی  هنوز  آن ها  شمار  اما 
آموزش و تجهیزات شان به تناسب ارتش 
منظم ناچیز است. شاید یگانه نیروی موثر 
خارج از ارتش، امنیت ملی باشد.  هرچند 
که امنیت ملی یک نیروی جنگی نیست، 
آن  اطالعاتی  و  نظارتی  بزرگ  شبکۀ  اما 
غیرنظامی  دولت  وسیلۀ  بهترین  احتماالً 
طغیان  یا  و  نارضایتی  تشخیص  برای 
مقامات  بنابراین  باشد.  ارتش  درون  در 
اطمینان  باید  افغانستان  و  متحده  ایاالت 
دست کم  ملی  امنیت  که  کنند  حاصل 
از  نظارت  به  را  خود  منابع  از  بخشی 

ارتش اختصاص می دهد.

ابزار سوم جلوگیری از کودتا، به حضور 
نماینده گان بین المللی در نهادهای امنیتی 
ربط می گیرد. حضور نیروهای کشورهایی 
ارتش  بر  کنترل غیر نظامیان  به  متعهد  که 
استند، عدم اطمینان بیشتری را در فضای 
)آیا  می آورد  وجود  به  امنیتی  و  سیاسی 
خواهند  دفاع  رژیم  از  خارجی  نیروهای 
آنانی  برای  را  آینده  پیش بینی  و  کرد؟( 
استند مشکل می سازد.  به فکر کودتا  که 
یک  ارتش  به  خارجی  مالی  کمک های 
کمک کننده گان  به  همچنین  دولت، 
کارکردهای  به  نظارت  قدرت  بین المللی 

ارتش را می دهد.
مالی  کمک های  و  بازیگران  حضور 
ویتنام  در  کودتا  که  طوری  که  خارجی، 
است،  آن  گواه   1٩63 سال  در  جنوبی 
مانع  یک  اما  نیست،  ثبات  تضمین کنندۀ 
خواهد  کودتا  عامالِن  راه  سر  بر  اضافی 
یک  در  افغانستان  مورد،  این  در  بود.  
موقعیت خوب قرار دارد. پیمان راهبردی 
سال 2012 و موافقت نامۀ امنیتی دوجانبۀ 
بین المللی  نظامی  حضور  پیشنهادشده، 
می کند.   ضمانت  افغانستان  در  را  پایدار 
است  ممکن  هم  هنوز  افغانستان  ارتش 
دست به کودتا بزند، در صورتی که فکر 
کند واشنگتن تمایلی به متوقف کردن آن 
ندارد و یا این که سیاست گذاران ایاالت 
به این نتیجه برسند که چارۀ دیگر ندارند.

ارتـشوسیاستدرپنجسـال
آیندۀافغانستان

بخش چهارم

نویسنده: پال دی میلر /      برگردان به فارسی: عماد عاب  

اگر می خواهيد دقيق به نظر برسيد، باید دقيق باشيد. راه دقيق 
بودن در كار این است كه اعداد را بدانيد. اگر از مسایل مالی، 
باشيد،  باخبر  خارج شركت  و  داخل  ارقام  و  اعداد  و سایر  كار 
نسبت به آن هایی كه مطلع نيستند، ارجحيت دارید. این مسأله 
عالوه بر این كه اطالعات خوبی برای جلسات  در اختيارتان قرار 
می دهد، باعث می شود از روند پيشرفت شركت باخبر باشيد. به 
عنوان مثال، دانستن وضعيت مالی بخش خودتان، به شما كمک 
می كند بفهميد چه زمانی بهتر است برای درخواست كمک هزینه 

برای پروژه ها به ریيس تان نزدیک شوید



نویسنده: پيتر سابر
برگردان: علی رضا غفاری

خویش  عمر  پایان  به  فیزیک  که  باورند  این  بر  برخی 
پاسخ  پرسش هایش  تمام  به زودی  زیرا  می شود،  نزدیک 
برخی  نیستم.  خوش بین  اندازه  این  تا  من  می یابند. 
زیرا  است،  پایان پذیرفته  پیش  از  فلسفه  می کنند  ادعا 
پرسش هایش هرگز پاسخ نمی یابند و شاید هیچ گاه نباید 
اندازه  این  تا  من  اما  می شدند.  طرح  پرسش هایی  چنین 
نیز بدبین نیستم. من مثل همیشه این باور نه چندان تازه 
را طرح می کنم که نه کامیابی ها و نه ناکامی های ما پایان 

پذیرفته اند.
نبوغ  پیروزی  فیزیک،  پرسش های  تمام  به  گفتن  پاسخ 
نسبت  انسان ها،  نبوغ  واسطۀ  به  دقیقًا  اما  است.  بشری 
گذاشتن  کنار  ندارم.  اطمینان  تمامیت،  این  کسب  به 
معنا خواهد  و  تأمل  فاجعه بار  ترک  فلسفی،  پرسش های 
پرسش های  گریزناپذیری  همین  به خاطر  دقیقًا  اما  بود. 
در  بلکه  نیستند،  دانشگاهی  صرفًا  این که  )یعنی  فلسفی 
این که  به  نسبت  می بایند(  بروز  روزمره  زنده گی  جریان 

موجی  هستم؛  مردد  ببریم،  رنج  فقدانی  چنین  از  هرگز 
پایان  اما  می رود،  بین  از  نامطلوب  فلسفۀ  و  بربریت  از 
تعارضات،  امیدها،  بشر  نوع  که  تا هنگامی  فلسفه  نهایی 
ندهد،  دست  از  را  خود  نبوغ  و  کنجکاوی  مشکالت، 
تحقق نخواهد یافت. در قرن بیستم، فلسفۀ غرب به دو 
»تحلیلی«  فلسفۀ  یعنی  تقسیم شد؛  متضاد  اردوگاه عمیقًا 
انگلیسی زبان و فلسفۀ اروپایی یا »قاره یی«. مهم نیست که 
این فلسفه ها تا چه حد متفاوت اند و چه گونه نوآوری های 

وحدت بخش اخیر میان آن ها شکل گرفته است.
که  است  این  فلسفه  مرِگ  به  اعتقاد  دالیل  از  یکی 
اشتراک  به رغم  اردوگاه  دو  هر  بزرگ  شخصیت های 
به نظر  توافق رسیده اند.  به  اندک، در مورد مرگ فلسفه 
به  زبان  تحلیل  طریق  از  می توان  انگلیسی،  تحلیل گران 
وعدۀ دیرینۀ اخذ شناخت از فلسفه تحقق بخشید. یعنی 
آن چه الیور وندل هولمز، آن را کره گرفتن از خأل می داند. 
همین  نیز  نکته  و  نبود  بلندپروازانه  فعالیتی  زبان  تحلیل 
است. این کار رسالتی موقتی و فروتنانه بود و امیدها را 
برمی انگیخت، دقیقًا به این دلیل که در سطح باقی می ماند. 
لودویک ویتگنشتاین امیدوار بود که وضوح بخشی به زبان 
بیش از حل مسایل فلسفی، آن ها را منحل کند و از این 
به  که  وضوحی  زیرا  رسانـد؛  پایان  به  را  فلسفه  طریق، 
این سخن صرفًا  اما  است.  کامل  دنبالش هستیم، حقیقتًا 
بین خواهند  از  کاماًل  فلسفی  مسائل  که  است  معنا  بدان 
رفت. این کشف واقعی مرا قادر می سازد که به دل خواه 
از فلسفه ورزی دست بردارم. این کشف به فلسفه آرامش 
می بخشد و بدین سان، دیگر از پرسش هایی که خود آن 
را زیر سوال می برند، رنج نمی برد. )پژوهش های فلسفی، 
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اما مرگ فلسفه به این دلیل که مسایل آن محو شده اند، 
صورت نگرفته است. برعکس، با تحلیل زبان درمی یابیم 
و  شده  جهت دهی  زبان  توسط  اندازه  چه  تا  اندیشه  که 
است  نبردی  »فلسفه  است.  دشوار  چه قدر  آن  از  رهایی 
برای رهانیدن ذهن از افسون زبان« و رسالت آن »نشان 

محسوب  مگس«  به  ]=بوتل[  بطری  از  خروج  راه  دادِن 
می شود. )پژوهش های فلسفی، بندهای 10٩ و 30٩( در 
این طرح، فلسفه پایان یافته تلقی نمی شود، مگر وقتی که 
همانند مورد فیزیک نبوغ بشری پیروز شود یا خودفریبی 

صورت گیرد؛ ما هم چنان در انتظاریم.
سنتی  و  بزرگ  شیوه های  مقابل  در  تحلیلی  فیلسوفان 
ایشان( هیچ  نظر  )به  و  دارند  بسیاری  فلسفه که دعاوی 
بنابراین  می کنند؛  علم  قد  نمی شود،  ثابت  آن ها  در  چیز 
افسون  یعنی  خطا  منشای  تشخیص  با  امیدوارند  ایشان 
هدف  روند.  پیش  بلندپروازی های شان  مهار  و  زبان 
بود.  زبان  نظام مند  توهم  از  رهایی  صرفًا  ویتگنشتاین 
دیگر فیلسوفان تحلیلی )به قول جان لنگ( می خواستند 

سنگریزه یی روشن به تودۀ شناخت بیفزایند.
یا اصالح عمیق فلسفه، به حفظ  اما آن ها به جای ترک 
این عنوان پرداختند و آن را در حوزه های زبان شناسی و 
ریاضیات به کار بردند؛ یعنی در قلمروهایی که پیشرفت 
پیشرفت،  به جای  فلسفه  در  ایشان  بود.  امکان پذیر 
اختالفات و الگوهایی جدید به وجود آوردند. فیلسوفان 
را  ریاضیات  و  زبان شناسی  در  سهم  می توانند  تحلیلی 

تعریف  پیشرفت،  بر  اصرار  زیرا  آورند.  شمار  به  فلسفه 
دوبارۀ فلسفه را ایجاب می کند، دقیقًا همان طور که اصرار 
جمهور  رؤسای  از  برخی  خوش باشی،  و  خوش بینی  بر 
قول  به  است.  واداشته  »رکود«  بازتعریف  به  را  جدید 
ایمانش  که  کشیشی  اشیا(  و  کلمات  )در  گلنر«  »ارنست 
خویش  دعوت  از  دست  می دهد،  دست  از  دین  به  را 
برمی دارد، اما فیلسوفی که ایمانش را به فلسفه از دست 

می دهد، به تعریف دوبارۀ فلسفه می پردازد.
و  بیستمی  قرن  فیلسوفان  هایدگر  مارتین  اروپا،  در 
نیچه مرده  با  فلسفه  متقاعد کرد که  کاماًل  را  غیرتحلیلی 
و نیچه آن را کشته است. ریچارد رورتی نظریۀ هایدگر 
را به صورتی امروزین درآورده و به آن جنبه یی عامه فهم 
تمام  نرساند،  تمامیت  به  را  فلسفه  نیچه  است.  بخشیده 
محال  وظیفه یی  را  آن  یا  نگفت  پاسخ  را  پرسش هایش 
ندانست، بلکه بی حاصلی و خودفریبی آن را آشکار کرد. 
نیچه نیز علیه شیوۀ اصلی فلسفۀ سنتی قیام کرد و دریافت 
که این شیوه بر عالیقی ناشناخته و خودشناسی ضعیف 

مبتنی بوده است.
انتقاد نیچه از منظری دیگر با اعتراضات مارکس و بعدها 
فروید پیوند می یابد. ایشان همه گی فلسفه را از تظاهر به 
عینیت باز داشتند و از آن خواستند عالیق به کار رفته در 
پژوهش را بشناسد و بدون دعوی حقیقت، مسوولیت به 
کارگیری آن ها را بپذیرد. اگر به واسطۀ فلسفه های معاصر 
نظام مند  تحریف  نوعی  تمامًا  تفکر،  که  شویم  متقاعد 
یعنی  است،  ایدیولوژیک  تحریف  همان  یا  واقعیت، 
محصول نژاد، طبقه، جنسیت، زبان، خلق وخوی، فرهنگ و 
قرن؛ در آن صورت چاره یی جز پذیرش این باور نخواهیم 
با جست وجوی  دام  این  از  رهایی  داشت. تالش جهت 
سنتی حقیقت که فراتر از این محدودیت های متنی است، 

)به زعم بسیاری( کاری احمقانه است.
اگر این انتقاد وارد باشد، اصرار بر فلسفه در حکم تکرار 
کهنه پرستانه، نوستالژیک و جاهالنۀ مواضع پیشین است. 
در  و  آن  راه حل  بدون جست وجوی  انتقاد  این  پذیرش 

عین حال تداوم خودآگاهانۀ فلسفه، مصداق چیزی است 
که پیتر اسلوتردیچ )در نقد عقل کلبی( آگاهی نادرست 
روشن فکرانه می نامد. هایدگر مسیری را در فلسفۀ اخیر 
نشان می دهد که به واسطۀ نیچه، از آرمان سنتی عینیت به 

نفی آن می انجامد.
جنبش های  از  مقدار  چه  می دهد  نشان  رورتی  هم چنین 
دو  هر  اما  گرفته اند؛  پیش  در  را  راه  این  فلسفی  معاصر 
مسیر  این  پی جویی  را  فلسفه  تمام  که  آن اند  از  عاقل تر 
بدانند یا فلسفه پس از نیچه را کاماًل همسان بینگارند. با 
این حال، اگر ادعای فوق بدین صورت تغییر یابد که تمام 
فیلسوفاِن شایسته این مسیر را در پیش خواهند گرفت، 
نشانۀ تکبر یا مصادره به مطلوب خواهد بود. به عالوه، 
این راه به  هایدگر و رورتی عجوالنه فرض می کنند که 
عدم فلسفه و نه صرفًا فلسفۀ نامطلوب، غیرسنتی یا حتا 

فلسفۀ انقالبی یا برانگیزاننده رهنمون خواهد شد.
یا  تاریخی  نسبیت  به  ما  نمی کنم  گمان  حال  هر  به 
انحرافات ناشی از دستور زبان محکومیم. اما این دعاوی 
پست مدرن را نیز نادرست نمی دانم. من با آن ها موافقم، 
زیرا طغیان علیه استدالل های پریشان و دعاوی متکبرانه 

این  اما  می پذیرم.  را  سنتی  فلسفۀ  از  اعظمی  بخش  در 
نه  آن ها  زیرا  می پذیرم؛  به سختی  را  پست مدرن  قضایای 
سنتی،  فلسفۀ  در  خودویرانگرند.  بلکه  اثبات ناپذیر  تنها 
مشکالت طرف داری از نسبی گرایی بدون دچار شدن به 
تناقض، به خوبی شناخته شده است. به عبارت ساده تر اگر 
دارند«،  بسته گی  تاریخی  به شرایط  باورها  »همۀ  بگوییم 
عبارت  این  اگر  می شود؛  هم  خودش  شامل  ادعا  این 
نادرست باشد، بنابراین می توان از آن چشم پوشی کرد، اما 
اگر درست باشد، صرفًا به زمان و مکاِن صدور خودش 

بسته گی دارد.
برای  تنها  یا  نادرست  مطلقًا  یا  عبارت  این  سان،  بدین 
هم چنان  پرسش  بود.  خواهد  صحیح  مردم  از  بخشی 
مطرح آن است که آیا با این قیاس ذوحدین، مشکالت 
پیشاروی نسبی گرایی بیش از حد ساده انگاشته نمی شود؟ 
کرد.  طرح  را  پرسش  این  افالطون  بار،  نخستین  برای 
نسبی گرایان نیز از آن پس کوشیده اند به این پرسش پاسخ 
دهند. برخی این حقیقت را که ما بر سر پاسخ به پرسش 
بی ثمری  از  دیگر  نشانی  نرسیده ایم،  توافق  به  مذکور 
فلسفی می دانند. اما از نظر من، این حقیقت نشانی است 
باشد،  مابعدالطبیعه مرده  اجتناب ناپذیر. شاید  از پرسشی 
آن  مرگش  اعالن های  زیرا  نمی میرد،  معرفت شناسی  اما 
ایجاب  را  فالسفه  توجه  که  مسأله انگیزند  و  خام  اندازه 

می کنند.
به طور خالصه گمان می کنم هر دو فیلسوف قاره یی و 
تحلیلی به واسطۀ ناامیدی از آرمان شناخت عینی، مرگ 
از  متفاوتی  انواع  به  را  و خود  داشته اند  اعالم  را  فلسفه 
شناخت  اما  سپرده اند.  زبانی  و  تاریخی  نسبی گرایی 
نبوده  فلسفه  برای  تعیین کننده یی  شرط  هرگز  عینی 
آرمان  نوعی  یا  پژوهشی  برنامه یی  عینی،  است. شناخت 
واقع  در  فالسفه.  تمامی  برای  نه  اما  می رود،  شمار  به 
است.  فلسفه  عینی گرایی،  اندازۀ  به  درست  نسبی گرایی 
از این رو ناکامی برنامۀ پژوهشی عینی گرایان، دلیل خوبی 
برای نسبی گرایی یا اعالم مرگ فلسفه نیست. اگر چنین 

است، چرا فالسفه یی صاحب نبوغ مقدمات خود را نقض 
می کنند و مرگ فلسفه را اعالم می دارند؟

نظریات  »اگر  می پذیرم؛  را  ناگل  توماس  تفسیر  این  من 
نادرست  نادرست اند،  دستوری  توهم  و  تاریخی  تعین 
دردهای  عالج  فیلسوفان  برخی  چرا  می شوند،  تلقی 
می دانسته اند.  درمان ها  این  در  را  مابعدالطبیعی شان 
از  فیلسوفان  تشخیص متفاوت من آن است که بسیاری 
این موضوع رنج می برند و در صورت رهایی از معضالت 
آن، خشنود خواهند شد. غالب افراد این امر را ناامیدکننده 
می پندارند، اما برخی دیگر به صعوبت آن، چنین واکنش 
نشان می دهند که این اقدام را نادرست و این مسایل را 
از هیچ کجا، ص  غیرواقعی می انگارند.« )کتاب نگرشی 
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آن  پاسخ  کوتاه ترین  نشده ام؟  رانده  فلسفه  از  من  چرا 
است که من هرگز برنامۀ تحلیلی جهت بیداری از رویای 
زبان یا به دست آوردِن شناخت فلسفی از تحلیل آن را 
نپذیرفته ام. به عالوه این تشخیص تحلیلی را نیز نپذیرفته ام 
که فلسفه بعد از نیچه، تکراری یا خودفریب است. چرا 
من این امور را رد کرده ام؟ تا حدودی بنا به دالیلی که 
از حیث فلسفی معتبر اند، به گمان من این نتیجه گیری ها 
شتاب زده هستند و تا حدی در جهل ما نسبت به تاریخ 
فلسفه، فقدان خالقیت در تجسم گزینه های پیش روی مان 
و اندیشه های گذرای ما ریشه دارند. اما اساسًا الگوهای ما 
برای این که فلسفه چیست و چه باید باشد، متفاوت است.
آن چه ناگل صعوبت فلسفه می خواند، تصور مرا از فلسفه 
به جست وجوی  فلسفه  من  نظر  از  نمی سازد.  مخدوش 
در  چند  هر  نمی شود،  محدود  نظام مند  و  عینی  حقیقتی 
گذشته غالبًا این صورت را به خود گرفته است. بنابراین 
وقتی این جست وجو به گونه یی تردیدآمیز ناموفق از آب 
درمی آید، از فلسفه دل آزرده نمی شوم. من در نگرش خود 
یا برنامۀ پژوهشی،  به فلسفه برای هیچ خواست، فرض 
یا  بناها  این  از  یکی  که  نیست  مهم  نیستم.  قایل  تقدس 
ناکامی آن ها، به وسیلۀ  تمامی آن ها فرو ریزند، در واقع 
خود فلسفه کشف خواهد شد. فلسفه بر اساس این کشف 

پیش خواهد رفت و بر پیامدهای آن غلبه خواهد کرد.
من انسانی شکاک هستم که نسبت به پایان فلسفه نگرانی 
یا  توافق  به  رسیدن  در  فلسفه  ناتوانی  از  بنابراین  ندارم. 
فلسفی  پرسش های  به  علمی  پاسخ های  دادن  دست  به 
خطاها  برخی  که  پیش بینی  این  هم چنین  ندارم،  هراسی 
ناگزیر رخ خواهند داد، موجب دل نگرانی من نیست، یا 
نکتۀ  نمی دانم.  فلسفه  راه  بر سر  مانعی  را  آن  باشد،  اگر 
بسیار  شکاک،  یک  عنوان  به  من  که  است  آن  طنزآمیز 
بیش از افراد غیرشکاکی که بیهوده گی فلسفه را تشخیص 
داده اند، خوش بین هستم؛ حتا اگر فلسفه هیچ علمی تولید 
نکند و نتواند از دام های فریب رهایی یابد و به خصوص 
در همین شرایط خاص فلسفه کارهای بیشتری در پیش 
مقاالت  )در  راسل  برتراند  قول  به  بنا  داشت.  خواهد 
که  یابد  بسط  قدری  به  اگر  فلسفه  »تحقیر  مردم ناپسند؛ 

نظام مند شود خود، نوعی فلسفه خواهد بود.«
داشتن  اختیار  در  نه  و  فلسفه دوست داری حکمت  زیرا 
اگر  ماست.  شرایط  به  مشروح  و  متقابل  پاسخی  و  آن 
تناقضات،  از دشواری ها،  شرایط ما، شبکه یی درهم تنیده 
امید  اگر  یا  باشد،  امیدواری ها  و  موقتی  حل های  راه 
چندانی به عینیت نظام مند در کار نباشد، آن گاه تنها نوعی 
سست از فلسفه به مرگ دچار خواهد شد؛ یعنی فلسفه یی 

خوش بینانه یا نوعی از فلسفه که نافی این حوزه است.
اوالً،  است؛  زنده  معنا  دو  به  دست کم  فلسفه  بدین سان، 
شرایط  به  واکنشی  یا  خرد  دوست داری  مقام  در  فلسفه 
ما، نیازمند عینیت نیست و در موجودات متفکر نخواهد 
مرد. ثانیًا، فلسفه در قبال آثار کالسیک این حوزه، وظایف 
بسیاری در پیش دارد. به عنوان مثال، باید تعیین کند که 
آیا نسبی گرایی متناقض نیست. فلسفه به هیچ یک از این 
معانی با معضالت پیشارویش تحلیل نخواهد رفت، بلکه 

بر عکس از آن ها تغذیه خواهد کرد.
مرگ فلسفه حتا نزد حامیانش نیز شعاری مبالغه آمیز است. 
من این شعار را به واسطۀ نادیده انگاشتن معضالتی که 

در نسبی گرایی تلویحی فلسفه وجود دارد، خام می دانم.
در  شعار  این  که  نیز  سنتی  فلسفۀ  از  اعظمی  بخش  اما 
واکنش به آن صادر می شود، بسیار خام است. بدین معنا 
اگرچه جریان مرگ فلسفه این نکته را نادیده می انگارد، 
اما خود دلیلی درونی برای تغییر جهت فلسفه و نشانی 
از اعتبار و زمینه یی برای امیدواری است؛ بنابراین جریان 
مرگ فلسفه به گونه یی طنزآمیز، نشانی روشن از زنده گی 
و حرکت به شمار می رود. چه چیزی برای جریان مذکور 
بدتر از این می تواند باشد؟ فقط یک چیز، یعنی این فکر؛ 
نبوده  خام  می اندیشیده اند،  که  اندازه  آن  بزرگ  فلسفۀ 

است. من به این سخن نیز معتقدم.
اما شاید فلسفه به واسطۀ دل نگرانی از مشکالت موجود 
در آن پایان یابد. اگر در فلسفه پرسش از مرگ این حوزه 
طرح شود، آیا نمی توان گفت که فلسفه چندان هم زنده 
نیست؟ من چنین پاسخ خواهم داد؛ اگر این خودشیفته گی 
نسبت به رشته )فلسفه( رایج یا اجتناب ناپذیر باشد، فلسفه 
شایستۀ توجه ما نخواهد بود، در این صورت برای همۀ ما 

بهتر است که پی جوی پول بیشتری باشیم.
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فلسفه آیا 
  است؟

             مرده
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ناجيه نوری  
دوم  دور  در  است  تالش  در  رییس جمهورکرزی 
نامزد  دو  رای  میان  فاصله  کم کردن  با  انتخابات 

پیشتاز، تنش و کشمکش به وجود آورد.   
با  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  پیشین  عضو  یک 
تالش  در  کرزی  آقای  می گوید،  مطلب  این  بیان 
است تا در دور دوم انتخابات فاصلۀ رای  میان دو 
نامزد پیشتاز را به اندازۀ به هم نزدیک سازد تا نتیجه 
برای نامزد بازنده قابل قبول نباشد و کشمکش های 

انتخاباتی پیش بیاید.
بیآید حامد  پیش  زمانی که کشمکش  به گفتۀ وی، 
کرزی وارد میدان می شود و برای حل مشکلی که 
خود به وجود آورده، می خواهد جایگاه خود را به 

نحوی تثبیت  کند.
کمیسیون  پیشین  عضو  رفعت  ضیا  احمد 
از یک سو فشارهای  انتخاباتی می گوید،  شکایات 
ریاست جمهوری باالی کمیسیون های انتخاباتی و از 
طرف دیگر سستی نهادهای انتخاباتی سبب شد تا 
با رای مردم بازی صورت گرفته و انتخابات به دور 

دوم برود.
در  رییس جمهور  حاضر  حال  در  کرد،  تأکید  وی 
تالش است تا در دور دوم انتخابات فاصلۀ رای های 
سازد  نزدیک  هم  به  اندازۀ  به  را  پیشتاز  نامزد  دو 
و  نباشد  قبول  قابل  بازنده  نامزد  برای  نتیجه  تا 

کشمکش های انتخاباتی پیش بیاید.
رفعت گفت، زمانی که کشمکش پیش بیآید، حامد 
کرزی وارد میدان می شود و برای حل مشکلی که 
خود به وجود آورده می خواهد خود را به نحوی 

تثبیت  کند.
وی اضافه کرد، اما اگر اکثریت مردم در انتخابات 
کمیسیون های  برای  این صورت  در  کنند،  شرکت 
را  انتخابات  نتیجۀ  تا  بود  دشوار خواهد  انتخاباتی 
را  ناکام  نامزد  نامزد،  دو  میان  از  و  کرده  مهندسی 

برنده اعالم کند.
او اضافه کرد، حامد کرزی در صدد این بود تا با 
قرار دادن بعضی از چهر های مطرح پشتون در کنار 
رنگ  را  دوم  دور  انتخابات  احمدزی  غنی  اشرف 
قومی بدهد تا کشمکش های انتخاباتی به میان بیاید؛ 
مطرح  چهره های  از  شماری  گرفتن  قرار  با  ولی 
در  رسول  زلمی  و  شیرزی  آغا  گل  مانند  پشتون 
میل حامد کرزی قضیه  داکتر عبداهلل، خالف  کنار 
برعکس شد و شرایط طبق خواست حامد کرزی 

پیش نرفت.
در همین حال، جان داد سپین غر رییس اجرایی بنیاد 
انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان یا فیفا می گوید، 
ظاهراً  انتخاباتی،  کمیسیون های  دو  هر  کار  نتایج 

انتخابات را به دور دوم برد.
این  بدانیم  این که  برای  اما  گفت،  همچنان  وی 
انجام دادند،  کمیسیون ها چقدر کارشان را درست 
مشخص  آینده  انتخابات  در  و  است  زمان  به  نیاز 

خواهد شد که کارکردشان چگونه بوده.
کمیسیون های  سو  یک  از  کرد،  تاکید  سپین غر 
انتخاباتی هنوز بسیار جوان استند و از طرف دیگر 
مشکل در قانون هم وجود دارد؛ به طور مثال در ماده 
63 و64 قانون انتخابات بر معیاد معین رسیده گی به 
شکایات تاکید می کند و در بخش دیگر این قانون 
تمامی  به  باید  نهایی  نتایج  اعالم  از  قبل  که  آمده 

شکایات رسیده گی صورت گیرد. 
برهمین  تاکید  با  هم  کمیسیون  اما  افزود،  وی 
از شکایات را بررسی  ماده  های 63 و64  شماری 
نکردند؛ پس نقض قانون هم داشت و همین مورد 
زمینه را برای کمیسیون ها فراهم کرد تا شکایات را 

بررسی نکنند.
اما جنرال علومی عضو ستاد انتخاباتی داکتر عبداهلل 
عبداهلل می گوید، در دور نخست انتخابات تالش های 
تیم  پیروزی  از  جلوگیری  برای  سازمان یافته یی 

از سوی حکومت صورت  اصالحات و همگرایی 
گرفته است.

روز  از  سازمان یافته  برنامه های  کرد،  تاکید  وی 
کمیسیون های  و  شد  آغاز  انتخابات  برگزاری 
انتخاباتی با جدا نکردن رای سیاه از سفید، انتخابات 

را به دور دوم بردند.
به گفتۀ جنرال علومی، در حال حاضر تفاوت میان 
 14 حدود  غنی  اشرف  داکتر  و  عبداهلل  داکتر  رای 
داکتر  که  است  ممکن  غیر  بنابراین  است؛  درصد 

اشرف غنی در دور دوم بتواند برنده شود.
وی تصریح کرد، هر چند تالش های زیادی از سوی 
ارگ نشینان به راه افتاده تا انتخابات دور دوم را رنگ 
و بوی قومی داده تا از این طریق  به خواست شان 
بسیار  نامزد  میان دو  تفاوت رای  اما چون  برسند؛ 

زیاد است؛ بنابراین برنده شدن ما حتمی است.
کمیسیون مستقل انتخابات در 2٥ ثور نتایج نهایی 
در  که  کرد  اعالن  را  جمهوری  ریاست  انتخابات 
با کسب 4٥ درصد  نتیجه آن داکترعبداهلل عبداهلل  
در جایگاه نخست و داکتراشرف غنی احمدزی با 
جایگاه  در  رای  درصد   31 حدود  دست آوردن  به 

دوم قرار گرفت.
به اساس قانون هرگاه هیچ از نامزدان ٥0 جمع یک 
درصد آرا را تکمیل نکنند انتخابات دور دوم میان 
دو نامزد پیشتاز برگزار خواهد شد بنابراین به اساس 
داکتر  میان  دوم  دور  انتخابات  نهایی،  نتایج  اعالم 
عبداهلل عبداهلل و داکتراشرف غنی احمدزی برگزار 

خواهد شد.
هرچند کمیسیون مستقل انتخابات به اساس قانون 
بعد  هفته  دو  را  انتخابات  دوم  دور  تا  اند  مکلف 
به  اما  برگزار کند؛  انتخابات،  نهایی  نتایج  اعالم  از 
گفتۀ مسووالن کمیسیون انتخابات، به خاطر تامین 
شفافیت، دور دوم انتخابات به تاریخ 24 ماه جوزا 

برگزار خواهند شد.
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مخالفانمسلحدرصددبرهم...
پولیس  و  ملی  اردوی  گفت  افغانستان  دفاع  وزیر 
سرحدی با هماهنگی باهم تالش می کنند تا از ورود 
افراد مسلحی که از خط دیورند عبور می کنند و برای 
اخالل انتخابات وارد افغانستان می شوند، جلوگیری 

شود.
یکی از تخطی   هایی که در دور اول انتخابات ثبت شد 
این بود که نیروهای امنیتی به خصوص پولیس محلی 
در برخی مناطق وارد مراکز رای دهی شدند و به نفع 

نامزدان دلخواه شان کار کردند.
جمهور  رییس  اول  معاون  قانونی،  یونس  محمد 
افغانستان در این نشست از نیروهای امنیتی خواست 
تا در انتخابات بی طرفانه عمل کنند و یک بار دیگر 

کشور  امنیت  تامین  توانایی  افغان ها  که  دهند  نشان 
شان را دارند.

قانونی گفت: »تروریسم به بدنه اردو، پولیس و امنیت 
ما صدمه و آسیب خواهد رساند. یقین دارم تدابیری 
افغانستان  استقبال ملت  انجام شد، مورد  تا حال  که 
قرار گرفت و در امتداد دست آوردها، از سیاسی شدن 
و انقطاب های قومی در صفوف اردو، پولیس و امنیت 

ملی جلوگیری دقیق داشته باشیم.«
معاون اول رییس جمهور افغانستان گفت برنامه هایی 
کمی  نگاه  از  آینده  در  مسلح  قوای  که  دارد  وجود 
فشرده و از نگاه کیفی به مراتب مجهزتر و آموزش 

دیده تر از امروز گردند.
او گفت: مخالفان مسلح درصدد برهم زدن دور دوم 

انتخابات ریاست جمهوری هستند.

برهم  درصدد  مسلح  مخالفان  افزود:  قانونی  آقای 
زدن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هستند اما 
نیز  را  انتخابات  این  امنیت  افغان می توانند  نیروهای 

تأمین کنند.
بر  مبنی  دولتی  بلندپایۀ  مقامات  از  انتقاد  وی ضمن 
باید  گفت:  ملی  ارتش  نیروهای  از  نکردن  حمایت 
گسترده  حمایت  افغانستان  ملی  ارتش  نیروهای  از 

صورت بگیرد.
ریاست جمهوری  انتخابات  دوم  دور  است  قرار 

افغانستان 24 جوزا برگزار شود.
داکتر عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی احمدزی به عنوان 
نامزدهای پیشتاز دور اول انتخابات ریاست جمهوری 

افغانستان در دور دوم رقابت خواهند کرد.

کارمندانمتقلببرکنار...
مقامات کمیسیون مستقل انتخابات نیز در روز اعالم 
نتایج نهایی، گفتند کارمندانی که در تقلب و تخلف 
دست داشتند، برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی 

معرفی خواهند شد.
نفر  هزار  سه  به  کارمندان  این  شمار  می شود  گفته 

می رسد.
نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف موسوم 
انتخابات  »امیدواریم که کمیسیون  تیفا می گوید:  به 
در استخدام کارمندان جدید در هماهنگی با نهادهای 
مدنی و ناظر بر انتخابات اقدام کنند، در غیر آن هیچ 
کارمندان  بودن  مسلکی  و  بی طرفی  برای  تضمینی 

جدید وجود ندارد.«
مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که در 
دور اول انتخابات بیش از هفت میلیون نفر اشتراک 
صف های  رای گیری،  مراکز  از  شماری  در  کردند. 
طوالنی ایجاد شد و مردم برای ساعت ها برای رای 
دهی  رای  برگه های  کمبود  کشیدند.  انتظار  دادن 
کمیسیون  که  بود  انتخابات  روز  مشکالت  از  نیز 

انتخابات آن را یک مشکل فنی خواند ه است.

نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان برای جلوگیری 
از این مشکالت، خواهان باز شدن مراکز رای گیری 
مستقل  کمیسیون  از  و  شده  آن  معین  زمان  در 
انتخابات خواستند که مراکز رای گیری بیشتری را 

در مناطقی که جمعیت بیشتر دارد، ایجاد کنند.
به  رسیدگی  مستقل  کمیسیون  به  پیشنهادها 

شکایت های انتخاباتی
ناظران انتخابات می گویند تقریبًا نیمی از شکایت های 

انتخاباتی به دلیل نبود سند، رد شده است.
نهادهای ناظر پیشنهاد می کنند که مقررات تغییر کند 
و به ناظران اجازه داده شود که وسایل ضبط با خود 
به مراکز رای گیری ببرند تا بتوانند اسناد جمع آوری 

و تخلفات و تقلبات را ثبت کنند.
به  رسیدگی  کمیسیون  مقامات  از  ناظران  همچنین 
ناظران  به  که  خواسته اند  انتخاباتی  شکایت های 
اجازه نظارت بر روند تصمیم گیری در مرحله نهایی 

رسیده گی به شکایت ها نیز داده شود.
در کنار امنیت، شفافیت انتخابات یکی از بزرگترین 
نگرانی ها در مورد دور دوم انتخابات است. عبداهلل 
عملکرد  از  هردو  احمدزی  غنی  اشرف  و  عبداهلل 
کمیسیون های انتخاباتی در دور اول ابراز نارضایتی 

کرده اند و خواهان عملکرد شفاف و بی طرفانه این 
کمیسیون ها در دور دوم شده اند.

بی طرفی نیروهای امنیتی
نیروهای  تالش های  از  انتخابات،  بر  ناظر  نهادهای 
امنیتی برای تامین امنیت دور اول انتخابات ریاست 

جمهوری قدردانی کردند.
که  آمده  انتخابات  ناظران  پیشنهادهای  فهرست  در 
بی  نیز  انتخابات  دوم  دور  در  باید  امنیتی  نیروهای 

طرف باشند.
کرزی  حامد  انتخابات،  نهایی  نتایج  اعالم  از  پس 
تا  خواست  امنیتی  نیروهای  از  نیز  رییس جمهوری 

در دور دوم انتخابات بی طرف باشند.
ناامنی یکی از نگرانی های مهم در برگزاری دور دوم 
انتخابات است اما نیروهای امنیتی افغان اعالم کردند 

که کامال آماده تامین امنیت این روند هستند.
به  موسوم  افغانستان  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد 
فیفا، سازمان خط نو، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان 
جوانان  اجتماعی  و  ملی  موسسه  تیفا،  به  موسوم 
از  افغانستان  ملی  مشارکت  موسسه  و  افغانستان 
جمله نهادهایی اند که پیشنهادهای امروز)دیروز( را 

به کمیسیون های انتخاباتی ارایه کردند.

یک عضو پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی:

کـرزیجـنجالبرپامیکــند
سیلدروالیتغورجان...

غور  به والیت  کابل  از  منطقه  اوضاع  بررسی  برای  هیأتی 
اعزام شده اند.

در  سیل  شدن  شدن  جاری  اثر  بر  گذشته  هفته  چند  طی 
دیگر  و  فاریاب  سرپل،  بغالن،  جوزجان،  والیت های 
خسارات  و  کشته  تن  دهها  افغانستان  شمالی  والیت های 

زیادی بر جای مانده است.
باریک  آب  روستای  در  زمین  رانش  اثر  بر  مدت  این  در 
شهرستان ارگوی بدخشان نیز 300 واحد مسکونی زیر 10 

تا ٥0 متر گل و خاک مدفون شدند.
بر اساس گزارشها امکان خارج کردن اجساد صدها تن که 
بر اثر این رویداد در بدخشان جان باختند، وجود نداشت 
باریک  آب  روستای  ساکنان  جمعی  گور  به  منطقه  این  و 

شهرستان ارگوی، تبدیل شد.

افغانستان له درې اړخیزې...
هغه وايي، په دې ناسته کې به د افغانستان لوی درستیز 

سرت جرنال شېرمحمد کریمي، د پاکستان لوی درستیز 

راحیل رشیف او په هېواد کې د ناټو عمومي قوماندان 

په  ترمنځ  پاکستان  او  افغانستان  د  به  ډانفورډ  جرنال 

امنیتي مسایلو خربې اترې وکړي.

ښاغلی وزیري زیاتوي، په دې غونډه کې به افغان لوری 

له پاکستانه پر افغانستان د راکېټي بریدونو، په معروف 

ولسوالۍ برید او ځینو نورو امنیتي مسایلو، له پاکستان 

نه توضیحات او د دې بریدونو د بندېدو غوښتنه وکړي.

دېرشو  د شپږو  کې  کلونو  تېرو  په  په خربه،  نوموړي  د 

شویو ناستو ځینې برخې عميل شوي او ځينې ژمنې ال 

هم پر خپل ځای پاتې دي؛ خو د نننۍ ناستې اهمیت په 

کې دی، چې په لومړي ځل د پاکستان نوی لوی درستیز 

موږ   (( کوي:  غونډه کې ګډون  دې  په  راحیل رشیف 

هیله من یو چې ټول اړخونه هغه ژمنې چې کوي پرې 

مسایلو  امنیتي  په  تل  کې  غونډو  داسې  په  وکړي.  وفا 

خربې کېږي.((

خو د پوځي چارو شننونکي د دغه ډول ناستو په اړه بل 

نظر لري. پوځي کارپوه جرنال نورالحق علومي ماندګار 

ناستې  په مرکه کې وویل، دغه ډول ډېرې  ته  ورځپاڼې 

شوي؛ خو تر اوسه یې هېڅ غونډې پایله نه درلوده. د ده 

په خربه، په کار ده چې افغان لوری په دې درې اړخیزه 

او  کړي  مطرح  ډول  په جدي  مسایل  ناسته کې  پوځي 

کلکې ژمنې ترې واخيل.

ناټو په دې ناسته کې د یوه اړخ په  نوموړي زیاته کړه، 

توګه باید پر پاکستان فشار راوړي او د غونډې پایله په 

عميل ډول ترالسه کړي: )) دا ناستې هسې د رسنیو لپاره 

ده. تېرو غونډو پایله ورنه کړه دا ناسته به هم پایله ور نه 

کړي.تر هغې چې په جدي ډول ترې تعهدات وانخیستل 

باید  په مسایلو. بهرنیان  باید دا ناسته اغېز وکړي  يش. 

نظارت وکړي. او نه یوازې لوی درستیزانو بلکې په لوړ 

مقام حتی د ولسمرشانو په کچه تررسه يش.((

پاکستان نوی  هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې د 

ګډون  کې  ناستو  دې  په  ځل  لومړی  په  درستیز  لوی 

کوي، چې ميل دفاع وزارت یې په اړه هیله مندي ښکاره 

کوي وویل، چې د پاکستان سیاست په څېرو او وګړو 

نه بدلېږي او نه ور پورې اړه لري.

ښاغيل علومي زیاته کړه، تر اوسه د پاکستان په سیاست 

کې بدلون نه دی راغيل، ځکه دا سیاست پوځ پورې اړه 

لري، په کار ده چې په پوځ او ای اېس ای زور راوړل 

يش.

د پوځي چارو د دغه شنناندي په وینا، دا چې په پاکستان 

کې نوی حکومت راغلی نو باید په پاکستان کې له شته 

تاوتریخوايل زده کړه وکړي، په خپل سیاست نوی فکر 

وکړي او مسایل په سوله ییز ډول حل کړي.

د یادولو وړ ده، چې پاکستان تل په دغسې غونډو کې 

د هر  ډول همکاریو ژمنې کړي دي؛ خو کله یې هم په 

خپلو ژمنو وفا نه ده کړې او د افغانستان په اړه یې خپل 

سیاست د پخوا په پرتله مخ ته وړی دی. 
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گوآردیوال: 
اگر قهرمان نمی شدیم 
فصلمان خراب می شد

سیمئونه: 
هواداران،بازیکنانومربیبارسلوناشخصیت

باالیشانرانشاندادند

افتخار  بارسلونا  تیم  هدایت  کرد:  عنوان  مارتینو  خراردو 
مادرید  آتلتیکو  گفت  همچنین  او  بود.  او  برای  بزرگی 

شایسته قهرمانی در لیگا بود.
برای  پیروزی  یک  به  که  حالی  در  شنبه  شب  بارسلونا   
مادرید  آتلتیکو  برابر  داشت  نیاز  اسپانیا  لیگ  در  قهرمانی 
دوم جدول  رده  در  تا  شد  متوقف  یک  بر  یک  تساوی  با 

رده بندی جای گیرد.
خراردو مارتینو، سرمربی آرژانتینی بارسلونا که شب گذشته 
پس از توقف برابر آتلتیکو مادرید از سمت خود استعفا داد، 
در نشست خبری اش، گفت: با باشگاه به توافق رسیدم که 
قراردادم تمدید نشود. از باشگاه و همچنین جوزپ بارتومئو 
تمام  و  قبلی  ریاست  روسل  ساندرو  باشگاه،  ریاست   -
کسانی که در این باشگاه با آنها کار کرده ام، تشکر می کنم. 
به  نتوانستیم  ما  اما  کردند.  من حمایت  از  همه جوره  آنها 
اهدافی که این باشگاه هر ساله به دنبال آن است دست یابیم. 

تا روز پایانی برای کسب جام تالش کردیم، اما با حریفی 
مواجه شدیم که از ما بهتر بود.

مارتینو در ادامه گفت: می خواهم از تمام بازیکنان بارسلونا 
تشکر کنم. آنها چه به لحاظ شخصی و چه به لحاظ فنی 
هواداران  تمام  از  بودند.  برخوردار  باالیی  کیفیت  از  بسیار 
بارسلونا عذرخواهی می کنم که نتوانستم برای آنها افتخاری 
کسب کنم. برای من هدایت تیمی همچون بارسلونا افتخار 
بزرگی بود. بارسلونا باشگاه بزرگ و ویژه ای است و قطعا 
سال  هر  و  داد  خواهد  ادامه  را  راه  همین  هم  من  بدون 
به  رفت.  خواهد  میدان  به  افتخار  و  قهرمانی  کسب  برای 
تیم آتلتیکو مادرید که فصل بسیار خوبی داشته تبریک می 
و  داشتند  خوبی  خیلی  عملکرد  فصل  این  در  آنها  گویم. 

شایسته قهرمانی بودند.
سرمربی آرژانتینی بارسلونا در ادامه گفت: از کار با بازیکنان 
بارسا درس های زیادی گرفتم.  آنها واقعا شایسته تمجید و 
احترام هستند و آنها هر ساله عامل مو فقیت بارسلونا هستند.

که  نیز  بارسلونا  باشگاه  مدیر ورزشی  زارتا،  زوبی  آندونی 
در نشست خبری مارتینو حاضر بود، گفت: از تاتا به خاطر 
ما  به  زیادی  کمک  او  می کنم.  تشکر  بارسلونا  در  کارش 
کرد تا بارسلونا روند موفقیت آمیز خود را ادامه دهد. ما با 
مارتینو در جام حذفی برابر رئال مادرید فقط پنج دقیقه  کم 
آوردیم و در لیگا نیز تا ثانیه های پایانی شانس داشتیم تا به 
خوبی  انسان  مارتینو  می کنم.  تشکر  او  از  برسیم.  قهرمانی 

است و ما از این به بعد دوستان خوبی با هم خواهیم بود.

رییس جمهور کرزی برای شرکت در اجالس سران 
کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا )سیکا( به 

چین سفر کرده است.
که  نوشته  اطالعیه یی  در  کرزی  آقای  دفتر 
رییس جمهوری افغانستان در این سفر چهار روزه 
عالوه بر شرکت در این اجالس، با مقام های چینی 
دیدار و درباره روابط دوجانبه و مسایل منطقه یی 

گفت وگو خواهد کرد.
چهارمین اجالس سران سیکا در روزهای 20 و 21 

می در شهر شانگهای چین برگزار می شود.
از  دیگر  شماری  سران  گزارش ها،  براساس 
شانگهای  به  هم  سازمان  این  عضو  کشورهای 
برگزاری  زمان  تا  رفته اند و رهبران سایر کشورها 

اجالس وارد چین خواهند شد.
سیکا

در  اعتمادسازی  برای  اقدامات  و  تعامل  کنفرانس 
نورسلطان  جانب  از  ایده یی  طرح  اساس  بر  آسیا 
اکتبر   ٥ در  قزاقستان  جمهوری  رییس  نظربایف، 
1٩٩2 در چهل و هفتمین اجالس مجمع عمومی 

سازمان ملل تشکیل شد.
وزیران  شرکت  با  سازمان  این  اجالس  نخستین 
اولین  و   1٩٩٩ سال  در  سازمان  خارجه  امور 
اجالس سران سازمان در 2002 در آلماتی برگزار 
شد. دومین اجالس سران آن در 2006 و سومین 

اجالس سران سیکا در 2010 برگزار شد.
و  همکاری  بهبود  کنفرانس،  این  اصلی  هدف 
به هدف تقویت  بین کشورهای آسیا  اعتمادسازی 

صلح و امنیت در این قاره است.
هستند:  سیکا  عضو  کشورها  این  حاضر  حال  در 
چین،  کامبوج،  بحرین،  آذربایجان،  افغانستان، 
مصر، هند، ایران، عراق، اسرائیل، اردن، قزاقستان، 
کره،  فلسطین،  پاکستان،  مغلستان،  قیرقیزستان، 
متحد  امارات  ترکیه،  تایلند،  تاجیکستان،  روسیه، 

عربی، ازبکستان و ویتنام.
هفت کشور دیگر هم به عنوان عضو ناظر در این 
سازمان حضور دارند: بنگالدش، اندونزی، جاپان، 

مالزی، فیلیپین، قطر، سریالنکا، اوکراین و آمریکا.
دبیرخانه سیکا در آلماتی موقعیت دارد و ریاست 

این سازمان از سال 2012 به عهده ترکیه است.

از روز جهانی مخابرات در کابل از سوی وزارت 
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و با حضور شرکت 

های مخابراتی خصوصی تجلیل به عمل آمد.
به گزارش خبرگزاری جمهور، وزارت مخابرات و 
تکنالوژی معلوماتی طی محفلی روز گذشته از روز 
جهانی مخابرات در کابل تجلیل کرد و پیشرفت ها 

در عرصه مخابرات را چشمگیر خواند.
این دهمین سالی است که از روز جهانی مخابرات 

در کشور تجلیل می شود.
تکنالوژی  و  مخابرات  وزیر  سنگین،  امیرزی 
معلوماتی در این محفل به ایجاد زمینه های کاری 
در بخش مخابرات اشاره کرده و گفت: »زمینه کار 
نفر در بخش مخابرات در کشور  برای 140 هزار 

ایجاد شده است«.
به گفته وی، بزرگترین سرمایه گذاری در یک دهه 
گذشته در کشور در بخش مخابرات بوده که حدود 
2.2 میلیارد دالر سرمایه گذاری در بخش مخابرات 

صورت گرفته است.
آقای سنگین همچنین از روی دست گرفتن برنامه 

رای  روند  آینده  در  آن  طریق  از  که  داد  خبر  ای 
دهی از طریق شناسنامه های الکترونیکی و موبایل 

انجام شود.
به  اشاره  با  معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزیر 
اینکه پیشرفت ها در بخش مخابرات چشمگیر بوده 
افزود: » طی یک دهه گذشته 8٩ تلویزیون و 120 

رادیو در کشور ایجاد شده است«.
وی همچنین به آمدن تکنالوژی های جدید اشاره 
کرده و گفت: بررسی ها برای آمدن فناوری 4 جی 
جریان دارد و در آینده نزدیک این تکنالوژی هم از 
طریق شرکت های خصوصی به بازار خواهد آمد.

مخابرات  چهارم  نسل  فناوری  که  است  گفتنی 
سرعت  با  اینترنت  از  استفاده  زمینه   ) 4جی   ( یا 
و  شفاف  تصویری  و  صوتی  پیام های  مبادله  باال 
بهره گیری از تمامی خدمات اینترنتی با کیفیت باال 
ارایه  اما  می سازد؛  فراهم  همراه  تیلفون های  در  را 
و  مخابرات  وزارت  مجوز  به  نیاز  خدمات  این 

تکنولوژی معلوماتی دارد.

اگر  است  معتقد  مونیخ  بایرن   سرمربی 
نمی توانستند به قهرمانی در جام حذفی 

آلمان برسند فصل آنها خراب می شد.
بر  دو  برتری  با  توانست  مونیخ  بایرن  
صفر برابر بوروسیادورتموند به قهرمانی 

در جام حذفی آلمان دست یابد.
مونیخ  بایرن   سرمربی  گوآردیوال،  پپ 
جام حذفی  در  تیمش  قهرمانی  از  پس 
شدیم  نمی  قهرمان  اگر  گفت:  آلمان، 
تمام فصل ما خراب می شد. هر قهرمانی 
لذت بخش است و از این که توانستم به 
همراه بایرن  مونیخ در جام حذفی آلمان 

به قهرمانی برسم خیلی خوشحالم.
بایرن   کروات  مهاجم  مانژوکیچ،  ماریو 
به  تیمش  ترکیب  در  شنبه  شب  مونیخ 
به  درباره  گوآردیوال  پپ  نرفت.  میدان 
این  گفت:  مهاجم  این  نفرستادن  میدان 
یک نظر شخصی بود و بیش از این هم 
نمی خواهم درباره این موضوع صحبتی 
کنم. درباره آینده او نیز باید بگویم که 
ما  تیم  در  آینده  فصل  او  که  نمی دانم 

خواهد بود یا خیر.

را  خودش  احساس  نمی تواند  می گوید  مادرید  آتلتیکو  آرژانتینی  سرمربی 
از هواداران  تمجید  با  او همچنین  بیاورد.  زبان  به  لیگا  در  تیمش  قهرمانی  از 
بارسلونا و بازیکنان این تیم گفت: آنها شخصیت باالی خودشان را نشان دادند.
آتلتیکو مادرید شب شنبه موفق شد برابر بارسلونا به تساوی یک بر یک برسد 

تا پس از 18 سال به قهرمانی در لیگ اسپانیا دست یابد.
در  تیمش  قهرمانی  از  مادرید پس  آتلتیکو  آرژانتینی  دیگو سیمئونه، سرمربی 
رقابت های لیگا، گفت: لحظات رویایی را سپری می کنم. نمی توانم خوشحالی ام 
را توصیف کنم. تنها از بازیکنانم و مسئوالن تیم که به من اعتماد کردند تشکر 
می کنم . این قهرمانی را به لوئیس آراگونس فقید تقدیم می کنم. باشگاه سزاوار 
برای  زیادی  تالش  نخست  روز  همان  از  ما  بود.  و خوشحالی  قهرمانی  این 

قهرمانی کردیم و خوشحالم که به هدفمان رسیدیم.
بارسلونا  برابر  بسیار حساسی  بازی  که  دانستیم  می  گفت:  ادامه  در  سیمئونه 
در پیش رو داریم. در بین دو نیمه از بازیکنانم خواستم که خونسرد باشند و 
از  نیمه نخست  را در  بازیکن خوبمان  ما دو  کنند.  فراموش  را  مصدومیت ها 
کنیم.  سازی  تاریخ  و  برگردیم  مسابقه  به  توانستیم  خو شبختا نه  دادیم.  دست 

بازیکنانم نمایشی فراتر از انتظار از خودشان نشان دادند.
بارسلونا به صورت  آتلتیکو مادرید هواداران  پایان مسابقه و قهرمانی  از  پس 

ایستاده بازیکنان آتلتیکو مادرید را تشویق کردند.
سیمئونه درباره تشویق تیم او از سوی هواداران بارسلونا، گفت: این ها زیباترین 
چیزهایی است که می توان در فوتبال تجربه کرد. هواداران، بازیکنان و سرمربی 

بارسلونا امشب بار دیگر شخصیت باالی خودشان را نشان دادند.
سرمربی موفق آتلتیکو مادرید در پایان گفت: منتظرم تا به مادرید برسیم و به 
تاریخ ساز  امشب  ما  کنیم.  پا  بر  را  قهرمانی  تمامی هوادارانمان جشن  همراه 
شدیم، اما نباید فراموش کنیم که هفته  آینده دیدار بسیار حساسی برابر رئال 

مادرید در فینال لیگ قهرمانان اروپا در پیش داریم.

مارتینو: 

هدایتبارسلوناافتخاربزرگیبرایمنبود

سفرچهارروزۀرییسجمهورکرزیبهچین

2.2میلیارددالردربخشمخابراتسرمایهگذاریشدهاست

نابغههندیکهمدیرعاملمایکروسافتشد
در سال  مایکروسافت  عامل  مدیر  و  ساله  ، جنگجوی 46  نادال  ساتیا 
در  سالگی   24 از  او  گذاشت.  دنیا  به  پا  هند  حیدرآباد  در   1٩67
کارمند  پدرش  بود.  فعالیت  مشغول  مایکروسافت  مختلف  بخش های 
در  را  خود  ابتدایی  تحصیالت  ساتیا  بود.  دار  خانه  مادرش  و  دولت 
در  دانشگاهی  در  آن  از  پس  بالفاصله  و  کرد  شروع  زادگاهش  شهر 
با  کار شناسی  دوره  اتمام  از  پس  کرد.  انتخاب  را  مهندسی  رشته  هند 
ویزای دانشجویی به امریکا مهاجرت کرد و تحصیالت خود را در دوره 
ویسکانسین-میلواکی  دانشگاه  در  کامپیو تر  رشته  در  ارشد  کار شناسی 
ادامه داد.در سال 1٩٩0مدرکش را اخذ کرد و دو سال بعد از آن در سال 
1٩٩2به تیم جوان مایکروسافت پیوست. البته این تمام سابقه تحصیلی 
وی نیست چرا که بعدها نادال به تحصیل مدیریت بازرگانی در دانشگاه 
شیکاگو پرداخت و موفق به اخذ مدرک کار شناسی ارشد در این رشته 
نیز شد. وی در دوران دانشجویی با همسرش آشنا می شود و حاصل این 
ازدواج سه فرزند، دو دختر و یک پسر بود، که دوتای آن ها از کمبود 

ذهنی و بدنی رنج می برند و نیاز به مراقبت های ویژه دارند.
مایکروسافت در سال 1٩8٥تاسیس شد و از همان آغاز به دنبال جذب 
نادال  حرفه ای  و  تحصیلی  سابقه  بود.  مولد  و  خالق  جوان،  نیروهای 
نیاز داشت،جوانی مهاجر و  هم دقیقا چیزی بود که این شرکت بدان 
پرانگیزه که به قول خودش همیشه به دنبال یادگیری و گرفتن ایده های 
جدید برای پیشبرد اهدافش بوده است و همین ویژگی بارز ساتیا بود 
مایکروسافت شد و عاقبت  بی وقفه وی در  پیشرفت  باعث  بعد ها  که 
منجر به تکیه زدنش بر منصب مدیریت اجرایی این شرکت در فوریه 

امسال شد.
بنا به گزارش تایم، مدیر اجرایی جدید مایکروسافت به شدت به کارش 
متعهد است و کسی است که وابستگی شدیدی به بزرگ ترین شرکت 
سخت افزاری دنیا، که برای بیست و دو سال برایش کار می کند، دارد. 
وی از آغاز کار در مایکروسافت سعی داشت همیشه ایده هایش را در 
موارد مختلف مطرح کرده و آن ها را پیش برد. همین روحیه مداخله 
جوی وی تاثیر مهمی در طراحی و توسعه کاال ها و پروژه های متعدد 
و  بینگ  شرکت،  این  جست و جوی  موتور  همچون  مایکروسافت، 

فعالیت های کلودی داشته است.
از فعالیت های بسیار مهم نادال که در باال هم به آن اشاره شد، نقش وی 
در طراحی و توسعه بخش کلود بود که تا قبل از انتصابش به مدیریت 
بود.  شرکت  بخش  این  رتبه  عالی  مدیران  از  مایکروسافت،  اجرایی 
فوربس می نویسد که پیش از اجرایی شدن ایده های وی در زمینه کلود، 

مایکروسافت در معرض از دست دادن بازار بود، چرا که کمپانی های 
جدید و نوپا با فراهم آوردن سرویس هایی مبتنی بر محیط های کلودی 
توانسته بودند تا مشتریان را جذب کرده و نیاز آن ها به حافظه فیزیکی 
و بعضا بدقواره قدیمی را بسیار راحت تر و در دسترس تر فراهم آورند. 
ولی این ابتکار به موقع نادال باعث شد تا نه تنها مایکروسافت مشتریان 
خویش و قابلیت رقابتش با کمپانی های نوپا و جذاب را از دست ندهد 
بلکه به محبوبیت، مشتریان و سود بیشتری دست یابد. و این اقدام وی 
همیشه از روشن ترین نقطه ها در کارنامه کاری وی در این کمپانی به 

حساب خواهد آمد.
همانطور که در مرور فعالیت ها و ایده های نادال در ان پی آر ،رادیو 
است  این  جدید  مدیر  ایده های  مهم ترین  از  است،  آمده  امریکا،  ملی 
دستگاه های  روی  بر  آن  از  استفاده  میزان  به  مایکروسافت  آینده  که 
نه  و  است  وابسته  مردم  دست  در  هوشمند  گوشی های  و  الکترونیک 
تولیدات نرم افزاری این شرکت، پس باید رویکرد آینده شرکت منوط 
با  مدیر  این  برنامه های  روشن ترین  از  یکی  باشد.  دیدگاهی  چنین  به 
در  که  است  هماهنگی  مدیریتی  تیم  آوری  مایکروسافت جمع  سابقه 
طول این سال ها با ایشان همکاری های مداوم داشته است و به خوبی 
این  تمام  بتواند  تا  است،  آشنا  با ویژگی های شخصیتی و روحیاتشان 
ایده های بزرگ را پیگیری کند و قادر باشد انقالب مدنظر خویش در 
مایکروسافت را به سرانجام برساند و برای باری دیگر بتواند ثابت کند 
اصلی  عامل  مشتریان،  نیاز های  و  بازار  تحوالت  از  او  دقیق  درک  که 
بقای کمپانی و اثبات توانایی های وی به عنوان تاجری موفق و مدیری 

کارآمد است.
یکی از سه موضوع مورد عالقه ساتیا ورزش کریکت است، ورزشی که 
از زمان تحصیل در هند به آن مشغول شد و بعد ها بار ها و بار ها به این 
نکته تاکید کرد که استعداد خویش در زمینه رهبری و هدایت تیم و کار 
تیمی را از این ورزش یاد گرفته است. نکته ای که حتی در زندگینامه 
مختصر وی، انتشار یافته در خود وبسایت رسمی مایکروسافت هم به 

آن اشاره شده است.
نادال که سومین مدیر اجرایی شرکت سی ساله مایکروسافت است، در 
اوایل امسال جانشین استیو بالمار مدیر اجرایی سابق این شرکت شد 
که از سال 2000 این مسئولیت را بر عهده داشت. اما این مدیر جدید 
در تمام مصاحبه هایی که بعد از انتصابش به مقام جدید داشته است، 
تا جایی که توانسته از پرداختن به ریز برنامه ها و ایده هایش برای اداره 
این بزرگ ترین شرکت سخت افزاری دنیا، طفره رفته است و جز بیان 
مواردی کلی و عمومی از جزئیات طرح ها یا حتی از کلیت برنامه هایش 
برای آینده حرفی نزده است. البته وی در حالت کلی نیز هیچ گاه فرد 
پر حضوری در فضای رسانه ها نبوده است و با اینکه طی بیش از دو 
ده گذشته در مقاطع مختلف تاثیرات مهمی در موفقیت شرکتش داشته 
از  تقریبا هیچ گاه  پرداخته است و  با رسانه ها  به مصاحبه  است، کمتر 
جزئیات کار ها و برنامه هایش، حرفی به میان نیاورده است. البته شاید 
این واقعیت که وی فردی با سابقه طوالنی در مایکروسافت است باعث 
ظهور  منصه  به  سریع  هم  خیلی  را  طرح هایش  و  ایده ها  وی  تا  شود 
چند  نماید.  پیگیری  زمان  طول  در  را  نظرش  مورد  انقالب  و  نرساند 
ماه ابتدایی مدیریت وی در این کمپانی هم شاید به نوعی شاهد این 

مدعا باشند.

ورزش
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اړخیزې  درې  د  ناټو  او  پاکستان  افغانستان،  د  نن  کابل 

امنیتي غونډې کوربه دی. په دې ناسته کې به د پاکستان 

ناټو  د  کې  افغانستان  په  او  درستیزان  لوی  افغانستان  او 

عمومي قوماندان برخه واخيل. دا په خپل وار اوه دېرشمه 

درې اړخیزه ناسته ده، چې کېږي.

پاکستانیو رسنیو ویيل، چې نن به د پاکستان لوی درستیز 

راحیل رشیف په لومړي ځل په دې ناسته کې د ګډون 

لپاره کابل ته والړ يش.

خو یوشمېر پوځي شننونکي بیا دې غونډې ته په ښه نظر 

نه ګوري او وايي، چې دا غونډه به هم د تېرو په شان بې 

پایلې وي.

کندهار  د  بریدونه،  راکېټي  کونړ  په  لوري  له  پاکستان  د 

په معروف ولسوالۍ د پاکستانیو پوځيانو له لوري شوی 

برید او د دواړو هېوادونو ترمنځ نورې امنیتې ننګونې به د 

دې غونډې اصيل اجنډا وي.

د ميل دفاع وزارت مرستیال ویاند جرنال دولت وزیري 

ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې نن په کابل 

کې د افغانستان، پاکستان د لوی درستیزانو او په افغانستان 

کې د ناټو د عمومي قوماندان ترمنځ اوه دېرشمه درې اړه 
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افغانستان له درې اړخیزې 

ناستې څه غواړي؟

پاکستان: به  مسلمیار 

افـغانستان به تـجاوز
بهخیرتاننیست

فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا ضمن 
به  پاکستان  مرزی  روی  پیش  محکومیت 
داخل خاک افغانستان، می گوید که تجاوز بر 

افغانستان به خیر پاکستان نیست.
روز  عمومی  جلسه  در  که  مسلمیار  آقای 
پیش  خصوص  در  که  سنا  مجلس  گذشتۀ 
خاک  داخل  به  پاکستان  مرزی  های  روی 
»هیچ  گفت:  می کرد،  صحبت  افغانستان 
نمی پذیریم.  را  افغانستان  بر  تجاوز  گاهی 
تنها به زبان عکس العمل نشان نمی دهیم. اگر 
دفاع  وطن  از  خود  خون  با  باشد  ضرورت 
ثابت هم  این را  افغانستان  می کنیم و مردم 

کرده اند«.
مسلمیار تأکید ورزید که سناتوران خط منفور 
دیورند را به عنوان سرحد میان افغانستان و 
پاکستان به رسمیت نمی شناسند و حکومت 

باید در این رابطه تصمیم جدی اتخاذ کند.
پاکستان  دخالت  و  تجاوز  داد:  هشدار  او 
ضعیف  داری  حکومت  استقرار  منظور  به 

این  و  نیست  پاکستان  خیر  به  افغانستان  در 
ثبات  با  افغانستان  در  را  باید خیرش  کشور 

جست وجو کند.
افغانستان خواب و  او، همسایه گان  گفته  به 
تاریخ را  آنان  نپروراند.  خیال در ذهن خود 
و  هستند  آزاد  افغانستان  مردم  کنند،  مطالعه 

غالمی هیچ کسی را قبول ندارند.
نیروهای  که  رسید  نشر  به  گزارشی  اخیراً 

پاکستانی در ولسوالی معروف والیت قندهار 
به داخل خاک افغانستان پیش روی کرده اند.
این اقدام نیروهای پاکستانی، سبب درگیری 
است  شده  نیز  طرف  دو  میان  نظامی  های 
سرحدی  سربازان  از  تن  چند  نتیجه  در  که 

افغانستان زخم برداشته اند.
روی  پیش  از  سناتوران  دیگر،  سویی  از 
مرز  در  ترکمنستان  و  ایران  مرزی  نیروهای 
نیمروز و بادغیس نیز به شدت انتقاد کرده و 
این اقدام همسایه گان افغانستان را به شدت 

محکوم کردند.
از  افغانستان  همسایه گان  که  می گویند  آنان 
وضعیت موجود )مصروفیت نیروهای امنیتی 
افغانستان  در  انتخابات(  امنیت  تأمین  در 

سوی استفاده می کنند.
نیروهای  ویژه  به  حکومت  از  سناتوران 
امنیتی کشور خواستند که موضوعات مرزی 

باکشورهای همسایه را جداً پیگیری کنند.
به گفته آنان، مردم از نیروهای امنیتی کشور 

اقدام  لزوم  صورت  در  و  می کنند  حمایت 
خواهند کرد.

به  سنا  مجلس  هیأت  یک  حال،  همین  در 
و  افغانستان  مرزی  وضعیت  بررسی  منظور 
پاکستان در ولسوالی معروف، به قندهار سفر 

می کند.
اعالم  نیز  نماینده  گان  مجلس  این،  از  پیش 
کرده است که هیأتی را به قندهار می  فرستد.
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